
Referat fra Generalforsamlingen 01-03-2016 

39 fremmødte.  

1. Valg af dirigent: 

 Hans Malmskov. 

 

2. Valg af stemmetæller:  

Britt Sørensen og Mogens Hansen. 

 

3. Formandens beretning . 

Ingen bemærkninger - godkendt af forsamlingen. 

 

4. Fremlæggelse af revideret. 

Ingen bemærkninger -  regnskab godkendt. 

 

5. Fremlæggelse af arbejdsplan for 2016. 

Godkendt. 

Forslag til renovering af beboerhuset, udvendig vedligeholdelse reparation af spær, 

renovering af toiletter, lave mødelokale på 1 sal. 

Der var delte meninger om at bruge så mange af foreningens penge, da vi ikke ejer 

huset. 

Flere tilkende gav at de ønskede at vi delt renovering op i flere periode. Der var 

afstemning om bestyrelsen skulle arbejde videre på renovering. 

28 stemte for forslaget, 5 stemte imod, 6 stemte ikke. 

Bestyrelsen arbejder videre med renovering. 

6. Valg af bestyrelse. 

Kjeld Larsen genvalgt for 2 år. 

Mona Holse genvalgt for 2 år. 

Niels Sørensen genvalgt for 2 år. 

Gitte Jeppesen udtrådte af bestyrelsen 

Emil Skovgaard udtrådte af bestyrelsen 

Nyvalg 

Hans Malmskov valgt for 2 år 

Michael Heyn valgt for 1 år da han indtræder på Emil Skovgaards plads. 



Helene Nielsen 1. suppleant valgt for 2 år 

Betina Schwartz 2. suppleant valgt for 1 år. 

7. Valg af revisorsuppleant for 2 år. 

Martin Hansen. 

8. Eventuelt. 

Spørgsmål og opfordringer til bestyrelsen: 

Ingolf: - beretter om flere ulykke ved gadekæret, han efterlyser gadespejle.  

Ingolf: - opfordre alle til at rydde op i Grænge. 

Ingolf -  opfordre bestyrelse til at få lavet en revy. 

Irene: - efterlyser flyer til alle dem som ikke bor i Grænge, der vil blive lavet en mail 

så alle uden for byen for tilsendt mail når der sker noget i Grænge. 

Ole: - foreslår at vi for en 30 km zone ved gadekæret. 

Flere: -  opfordrede at alle kun køre 50 km i gennem Grænge. Flere ville gerne have 

bestyrelse til at snakke med myndigheder om trafik forholdene. 

Ingolf: - vil gerne have der bliver oprettet en kortklub. 

 

Referatet underskrevet af dirigent Hans Malmskov. 

 

 

 


