
Vi minder om KRÆMMERMARKEDET LØRDAG DEN 18. JUNI KL. 

10 - 15 ved beboerhuset på Lolle alle 11. 

 Man kan købe en standplads på ca. 2 x 8 meter, og har 

man brug for det, kan man også låne et bord! 

 Medlemmer af beboerforeningen betaler 50 kr. for en plads 

- andre skal af med 100 kr. 

 Markedet er åbent fra kl. 10.00 - 15.00. 

 Hvis vejrudsigten er dårlig, rejser vi et par telte, så marke-

det kan holdes ”indendørs”! 

 Beboerforeningen sørger for en hyggelig café. 

 Ønsker I at købe en stand, så skal I kontakte Michael 

Browa på tlf. 2173 8737 SENEST 1. JUNI!! 

 

 

En god markedsdag slutter med en god FAMILIEFEST. Vi tænder 

op i den store grill - I kommer med jeres eget kød og pølser 

m.m. - vi sørger for kartoffelsalat og salat. 

Drikkevarer kan man selv tage med - ELLER købe til familievenli-

ge priser. 

Det koster 25 kr. pr. person - dog højest 100 kr. pr. fami-

lie!!!! 

TILMELDING TIL GRILLFEST TIL KJELD - RING 

5168 5830 - MAIL jettekjeld@hotmail.dk 

I april måned kunne vi fortælle den STORE NYHED, at REALDANIA har givet os 

500.000 kr. til renovering af beboerhuset - MEN de stiller også en række betin-

gelser for, at vi kan få pengene!! 

Den første betingelse er, at vi EJER beboerhuset, og derfor har vi aftalt med 

Guldborgsund Kommune, at vi køber huset for 1 kr. 

Så langt - så godt, men for at få tinglyst et skøde, kræver tinglysningskontoret, 

at det fremgår af vores vedtægter, at vi må eje fast ejendom og hvem, der teg-

ner foreningen - og det fremgår ikke af de gældende vedtægter. 

DERFOR indkalder vi til en ekstraordinær generalforsamling for at få rettet ved-

tægterne til, og rettelserne vil omfatte: 

1. Tilføjelse af en paragraf omhandlende fast ejendom. 

2. Oplysninger om, hvem der tegner foreningen. 

Og når vi nu skal foretage ændringer, foreslår vi også, at ændre bestemmelsen 

om, at der skal 2 personer/underskrifter til for at kunne hæve penge på forenin-

gens konti. Denne regel er forældet af den nye teknologi, idet alle i bestyrelsen til 

enhver tid kan følge med i, hvad der sker af ind– og udbetalinger - og så er reg-

len møg upraktisk i kasserens daglige arbejde!! 

DA VI KAN FORVENTE, AT DER IKKE MØDER TILSTRÆKKELIGT MANGE 

MEDLEMMER (CA. 60!) OP TIL DENNE GENERALFORSAMLING, INDKAL-

DER VI MED DET SAMME TIL 2 GENERALFORSAMLINGER, FOR PÅ GENE-

RALFORSAMLING NR. 2, KAN BESLUTTES VEDTÆGTEÆNDRINGER AF DE 

MEDLEMMER, ER MØDER OP 2. GANG!! 

  FØRSTE GENERALFORSAMLING AFHOLDES 30. MAJ KL. 19.00. 

  EVT. 2. GENERALFORSAMLING AFHOLDES 13. JUNI KL. 19.00. 

 - OG BEGGE GENERALFROSAMLINGER AFHOLDES I BEBOERHUSET!!! 

FORSLAGET TIL DE ”NYE VEDTÆGTER” I DEN FULDE ORDLYD KAN LÆSES 

PÅ VORES HJEMMESIDE FRA 23. MAJ!!! 



Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 

5830 - email:  jettekjeld@hotmail.dk  

Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 

108, 4891 Toreby L. tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com 

Referent og “arkivar”: Hans Malmskov, Grænge Skovvej 26, 4891 To-

reby L. tlf. 4232 4839 – email: malmskovh@gmail.com  

Kasser: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. tlf. 2469 

8877 - email:  niels.odum.sorensen@gmail.com  

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 

Michael Browa, Gænge Skovvej 19, 4891 Toreby L. tlf. 2173 8737 - 

email: Browa.Stamm@gmail.com  

Mona Holse, Hospitalvej 19,st.tv, 4800 Nykøbing F. tlf. 2485 6743 - 

email: mholse@hotmail.dk  

Michael Heyn, Lolle alle 18, 4891 Toreby tlf. 2036 3662 – email: casa-

heyn@gmail.com 

(Suppleant) Helene Nielsen, Grænge Skovvej 114, 4891 Toreby L. tlf. 

3082 4413 – email: helenenielsen40@gmail.com  

(Suppleant) Betina Schwartz, Grænge Skovvej 145, 4891 Toreby L. tlf. 

5219 1702 – email: jeanneogfilip@gmail.com  

FÆLLESSPISNINGERNE har været den helt store succes i denne ”sæson” - 

der har været næsten ”fuldt hus” hver gang. 

Bestyrelsen håber, at den gode tilslutning fortsætter efter sommerferien - 

derfor står bestyrelsen for den næste fællesspisning i september måned. 

MEN HVEM PÅTAGER SIG OPGAVEN I OKTOBER, NOVEMBER OG DECEM-

BER - SAMT I JANUAR, FEBRUAR, MARTS OG APRIL?? 

Måske er et ønsketænkning, at vi kan finde kokke til 

8 arrangementer, men det kunne da være sjovt!!! 

Kontakt Kjeld og meld dig til én af månederne - vi 

skal nok fortælle, hvordan man griber planlægningen 

an!!!! 

 

1. BOG– OG NETCAFÉEN - er lukket for 

denne sæson, og vi har set, at behovet er 

blevet mindre og mindre. DERFOR tilbyder 

vi, at man kan kontakte formanden, hvis man ønsker hjælp til at bru-

ge internettet—OG så laver vi en individuel aftale om assistance! 

2. AFFALDSINDSAMLINGEN den 17. april gik rigtig fint! Vi var 14, 

der var ude at samle op, og i løbet af et par timer, var Grænge ryddet 

for affald! Det var også positivt, at affaldsmængden var meget mindre 

end sidste år - lad os hjælpe hinanden med at holde standarden hele 

året igennem!! 

3. BANKOSPILLENE - har haft god tilslutning vinteren igennem - ja, 

deltagerantallet er øget for hver gang, så vi nu kan melde ”næsten 

fuldt hus” hver gang. Sæsonen sluttede 12. maj - vi starter igen den-

første torsdag i september måned!! 

4. UDLEJNING af beboerhus og trailer går også godt - jo flere, der 

vil bruge lokalerne til festlige sammenkomster—jo bedre har vores 

økonomi det!! 

5. RENOVERING - af huset kan vi ikke sige så meget om lige nu, men 

vi regner med, at den falder i 2 etaper. Inden 1. september håber vi, 

at den udvendige vedligeholdelse er på plads (reparation af tag og 

murværk, udvendig maling af døre, vinduer og ”tandrække”, opsæt-

ning af manglende forsatsvinduer samt renovering af toiletter). Det 

betyder, at vi skal benytte en toiletvogn i perioden juni - september. 

6. LOPPEMARKED holder vi som bekendt i weekenden 27. - 28. 

august. Vi håber, at rigtig mange vil hjælpe til - mød op til MEDHJÆL-

PERMØDE mandag den 15. august kl. 19.00. 

7. EFFEKTER TIL LOPPEMARKEDET modtager vi gerne ”her og nu” - 

ring til Kjeld 51685830. 

8. HJEMMESIDEN er som så ofte sagt/ skrevet den hurtigste måde  

at få nyheder fra beboerforeningen på. Her kan du også læse, hvor-

dan man lejer beboerhuset, traileren eller borde og stole. Klik ind på 

www.graenge-beboerforening.dk  

9. Har du endnu ikke nået at betale kontin-

gent??? - så gør det på konto 5359 

0669354!! 


