Bestyrelserne – som jo i praksis er én – ser tilbage på et år med
nogle gode arrangementer, og ting der stadig nager os.
Vores gode arrangementer kan ridses således op:
Med stor succes holdt vi fastelavn sammen med kirken. Den 19.
april havde vi en rengøringsdag, hvor vi samlede skrald i hele Sdr.
Tranders. Vi startede med rundstykker og kaffe, og afsluttede med
en omgang pizza-fællesspisning. Årets Skt. Hans fest foregik i godt
vejr, mange hekse (  ) og med et stort bål. Og sidst men ikke
mindst spøgte en del af Sdr. Tranders` borgere (især de små) i
hele Sdr. Tranders og på den nye Egnsplanvej til Halloween…
Vi synes at vores arrangementer var velbesøgte, er glade for opbakningen og håber at folk også fremover vil være en del af det
lokale fællesskab.
Ting der nager er helt klart vores Forsamlingshus! Husets tilstand
er dårlig. Og i en sådan tilstand at det ikke længere kan udlejes 
Hør mere om det på Generalforsamlingen.
Til gengæld arbejder interessegruppen for det Nye Hus målrettet
med at ansøge fonde og samle penge. De har fået lavet arbejdstegninger, som blev vist frem til Skt. Hans. I foråret 2016 vil der ske
en række nye tiltag - hør mere om den til Generalforsamlingen.
Årets Høstfest blev desværre aflyst pga. af både sygdom i interessegruppen og fraflytning. Men gruppen tænker på at arrangere noget i 2016.
Vores eneste indtægtskilde er kontingentbidraget. Borgerforeningen takker for de mange der har ydet et bidrag!

Sdr. Tranders
Borgerforening & Forsamlingshus
indkalder til

Generalforsamling
Onsdag den 27. januar 2016
kl. 1900 i Forsamlingshuset
Kom og hør om hvad der sket i Sdr. Tranders i 2015 –
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 27. januar 2016 kl. 1900

Onsdag den 27. januar 2016 kl. 1930

Dagsorden:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

1. Valg af dirigent og ordstyrer

2. Formandens beretning

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2015

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2015

4. Behandling af indkomne forslag

4. Økonomi i 2016

Forslag skal være bestyrelsesformand Maj Rosenstand,
Aladdinvej 3, i hænde senest den 25. 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!
I år sker der nogle rokader. Maj Rosenstand, Mikkel
Christensen & Eigil Holm fortsætter i bestyrelsen. John
Riedel ønsker at træde ud, og H.C. Hansen fraflytter Sdr.
Tranders når de har solgt deres hus. Indtil da er han med i
bestyrelsen. Vi skal have fundet 3, gerne 4 afløsere.
Valg af suppleanter.
7. Valg af revisor og revisor suppleant.
8. Borgerforeningens holdning til Huset
9. Evt.

5. Behandling af indkomne forslag
Forslag skal være bestyrelsesformand Maj Rosenstand i
hænde senest den 25. januar.
6. Repræsentation af nye foreninger i bestyrelsen
7. Valg til bestyrelsen:
Husbestyrelsen består formelt af 3 medlemmer og 2 suppleanter. Husets bestyrelse har de sidste år været sammenfaldende med Borgerforeningens bestyrelse! Her
gælder det samme som ved valg til Borgerforeningens
bestyrelse.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Interessegruppen ”Nyt Forsamlingshus” – om Husets
fremtid, et kort oplæg
10. Eventuelt

