Bestyrelserne – som jo i praksis er én – kunne godt tænke sig at få
nogle meningstilkendegivelser om Huset.

Det er ingen hemmelighed at Husets tilstand er dårlig.

På kort sigt skal vi lave noget renoveringsarbejde (male udvendigt,
skifte brædder) og indvendigt (et toilet virker ikke, vi har en lækage
i vandforsyningen). For ikke at nævne en lang række småting der
trænger til at blive fikset plus æstetiske ”småbæer”… 
På den korte bane forsøger vi at arrangere en ”renoverings-dag”,
hvor vi kan lave en del ting på Huset.
På den lange bane har vi brug for nogle ildsjæle, der kan undersøge muligheden for et ”nyt” hus. Bestyrelsen vil gerne, men alle
medlemmer har både arbejde og familie, så der trækkes allerede
veksler på dem.
Hvis man er interesseret kom til generalforsamlingen, eller send en
mail til kontakt@sdr-tranders-forsamlingshus.dk

Sdr. Tranders
Borgerforening & Forsamlingshus
indkalder til

Generalforsamling
Mandag den 3. februar 2014
kl. 1900 i Forsamlingshuset
Kom og hør om hvad der sket i Sdr. Tranders i 2013 –
og hvad der sker fremover!
Efter generalforsamlingen
byder vi på en let anretning

Generalforsamling i Sdr. Tranders
Borgerforening

Generalforsamling i Sdr. Tranders
Forsamlingshus

Mandag den 3. februar 2014 kl. 1900

Mandag den 3. februar 2014 kl. 1930

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2013
4. Behandling af indkomne forslag
Forslag skal være bestyrelsesformand Maj Rosenstand i
hænde senest den 28. 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!
Bestyrelsen (Maj Rosenstand, John Riedel, HC Hansen,
Jan Dalgaard og Eigil Holm) fortsætter.
Valg af suppleanter.
7. Valg af revisor og revisor suppleant.
8. Afgrænsning af Sdr. Tranders mht. nyt byggeri.
9. Evt.

Dagsorden:
1. Valg af referent og ordstyrer
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2013
4. Økonomi i 2014
5. Behandling af indkomne forslag
Forslag skal være bestyrelsesformand Maj Rosenstand i
hænde senest den 28. januar.
6. Husets fremtid – et kort oplæg
7. Valg til bestyrelsen:
Husets bestyrelse har de sidste to år tid været sammenfaldende med Borgerforeningens bestyrelse!
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

