Sdr. Tranders Borgerforening & Forsamlingshus indkalder til Generalforsamling
Mandag den 30. januar 2017 kl. 1900 i Forsamlingshuset i Parken

Generalforsamling i
Sdr. Tranders Borgerforening

Generalforsamling i
Sdr. Tranders Forsamlingshus

1. Valg af dirigent og referent

1. Valg af dirigent og ordstyrer

2. Formandens beretning: Hør bl.a. om
vores aktiviteter, kontakt med
kommunen og MobilePay.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for
2016
4. Behandling af indkomne forslag
Forslag skal være bestyrelsesformand
Maj Rosenstand, Aladdinvej 31, i hænde
senest den 23. januar.
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
på 100 kr. pr. husstand.
6. Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen består formelt af 7 personer
+ suppleanter. I praksis har den det
sidste års tid været sammenfaldende
med Husets bestyrelse!
Maj Rosenstand, Mikkel Christensen,
John Riedel & Eigil Holm fortsætter i
bestyrelsen. H.C. Hansen er udtrådt, da
han er fra flyttet fra Sdr. Tranders. Vi skal
have fundet 3, gerne 4 afløsere.
Valg af suppleanter.
7. Valg af revisor og revisor suppleant.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2016
4. Økonomi i 2017
5. Behandling af indkomne forslag
6. Forslag skal være bestyrelsesformand
Maj Rosenstand i hænde senest den 23.
januar.
7. Repræsentation af nye foreninger i
bestyrelsen.
8. Valg til bestyrelsen:
Husbestyrelsen består formelt af 3
medlemmer og 2 suppleanter og er
sammenfaldende med Borgerforeningens.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Hør nyt om arbejdet med vores ”Nye
Forsamlingshus” – om Husets fremtid.
11. Eventuelt
Som det sikkert er mange bekendt, har vi fået
lavet en del aktiviteter i 2016  Vi ville gerne
lave mere - både nye aktiviteter, bedre kontakt
med kommunen og en endnu mere ihærdig
indsats ift. et Nyt Forsamlingshus. Men vi savner
flere folk i bestyrelsen - så kom i aften, hør hvad
der sker og få mulighed for at sætte et positivt
aftryk på dit lokalområde.
Vi sørger for en let anretning 

