Bestyrelserne – som jo i praksis er én – ser tilbage på et begivenhedsrigt år på godt og ondt:
Vores medlem Jan Dalgaard døde pludseligt og alt for tidligt i maj
måned. Han efterlader et stort tomrum i familien, i Borgerforeningen og blandt venner og bekendte.
Det er ingen hemmelighed at Husets tilstand er dårlig. Men vi har
fået etableret en interessegruppe, der målrettet arbejder for et nyt
forsamlingshus, og i december blev deres arbejde kronet med
held:
Vi har på baggrund af en fondsansøgning fået de første penge
hjem. Der er lang vej endnu – men det nytter at gøre en indsats!
Og dét så vi også til årets Høstfest, som igen blev en stor succes!
Det er vores anden aktive interessegruppe, der arrangerer festen.
Igen i år var der mange deltagere og en bred vifte af arrangementer i løbet af dagen. Og en super fest om aftenen i teltet!
Alt i alt er det vores opfattelse, at rigtig mange mennesker i Sdr.
Tranders giver den en skalle og hjælper til hvor de kan. Både i det
store såvel som i det små. Vi takker især også de mange der har
bidraget med kontingent – rigtig mange har betalt via netbank!
Alles indsats er til fælles gavn og i sidste ende det der gør, at det
er dejligt at bo i Sdr. Tranders.
Hvis man er interesseret i at høre mere, kom til generalforsamlingen, eller send en mail til kontakt@sdr-tranders-forsamlingshus.dk

Sdr. Tranders
Borgerforening & Forsamlingshus
indkalder til

Generalforsamling
Onsdag den 28. januar 2015
kl. 1900 i Forsamlingshuset
Kom og hør om hvad der sket i Sdr. Tranders i 2014 –
og hvad der sker fremover!
Efter generalforsamlingen
byder vi på en let anretning

Generalforsamling i Sdr. Tranders
Borgerforening

Generalforsamling i Sdr. Tranders
Forsamlingshus

Onsdag den 28. januar 2015 kl. 1900

Onsdag den 28. januar 2015 kl. 1930

Dagsorden:

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

1. Valg af referent og ordstyrer

2. Bestyrelsens beretning.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2014

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2014

4. Behandling af indkomne forslag

4. Økonomi i 2015

Forslag skal være bestyrelsesformand Maj Rosenstand 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!
Bestyrelsen (Maj Rosenstand, John Riedel, HC Hansen og
Eigil Holm) fortsætter. Medlem af bestyrelsen Jan Dalgaard
døde i maj 2014. Vi skal have fundet en, gerne 2 afløsere.
Valg af suppleanter.
7. Valg af revisor og revisor suppleant.
8. Afgrænsning af Sdr. Tranders mht. nyt byggeri.
9. Evt.

5. Interessegruppen ”Nyt Forsamlingshus” – om Husets
fremtid, et kort oplæg
6. Behandling af indkomne forslag
Forslag skal være bestyrelsesformand Maj Rosenstand i
hænde senest den 23. januar.
7. Valg til bestyrelsen:
Husets bestyrelse har de sidste to år tid været sammenfaldende med Borgerforeningens bestyrelse!
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

