
ONSSDAG DEN 22. MARTS KL. 19.00 AFHOLDES DEN ORDINÆRE GENERAL-

FORSAMLING I BEBOERHUSET. 

SENEST ONSSDAG DEN 8. MARTS skal forslag, der ønskes behandlet på generalfor-

samlingen, være afleveret til formanden! 

Skulle nogen ønske at se regnskabet før generalforsamlingen, kan dette lade sig 

gøre ved at kontakte formanden fra 8. marts! 

Dagsordenen er følgende:. 

            1.  Valg af dirigent. 

            2. Valg af stemmetællere. 

            3. Bestyrelsens beretning om foreningens forhold og virksomhed. 

            4. Fremlæggelse af regnskab. 

            5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. 

                A) Forslag til arbejdsplan for næste periode. 

                B) Forslag til budget for 2017. 

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

                A) Karin Rasmussen og Michael Heyn modtager genvalg. 

                    Michael Browa modtager IKKE genvalg. 

                B) Valg af 2 suppleanter for 1 og 2 år. 

          7. Valg af revisor for 2 år - Niels Stoffer modtager IKKE genvalg. 

          8. Eventuelt.  

EFTER GENERALFROSAMLINGEN ER DER BANKOSPIL OM 10 FLOTTE PRÆMIER - OG 

SÅ SERVERES DER SELVFØLGELIG OGSÅ KAFFE/TE + KAGE! 

MARTS 2017 



         -  har vi været nødt til at AFLYSE for i år - beboerhuset er lejet ud, og 

hele bestyrelsen er optaget af noget andet! 

DERFOR OPFORDRER VI ALLE I GRÆNGE TIL AT SAMLE AFFALD I 

UGE13, NÅR MAN ALLIGEVEL GÅR EN TUR I BYEN - MAN MÅ GERNE 

AFLEVERE DET INDSAMLEDE VED BEBOERHUSET, SÅ ”TAGER VI 

SKRALDET!!” 

Der er god plads på lageret - vi har ikke modtaget ret 

mange lopper i år - DERFOR OPFORDRES ALLE TIL AT 

HUSKE OS, NÅR/HVIS MAN HAR NOGET, DER ALLI-

GEVEL IKKE ER I BRUG LÆNGERE! 

RING TIL KJELD (5168 5830) ELLER HANS (4232 

4839)  

 Beboerforeningen har skiftet kasserer - HANS MALMSKOV har overtaget 

hvervet efter Niels Sørensen, der  er for hårdt ramt af arbejdet! 

 Beboerforeningen har købt grunden ”Grænge Skovvej 104” af kommunen 

(købmand Renners forretning/grund). Nu vil vi anlægge ”Grænge By-

park” (navnet kan ændres!) og håber på at få råd til at opsætte borde, 

bænke og legeredskaber.. 

 Formandens ”vinter-motion” har bestået i, at han har fjernet jord m.v. fra 

kanalvej-stien, så man igen kan komme ned til skoven - også med barne-

vogn og rollator!!! 

 Appen ”Min landsby” har vi lagt billet ind på! Det er en app, som kommu-

nen har købt 10 licenser til, og som nu tilbydes landsbyer i kommunen. 

Med app’en kan man kommunikere med hinanden i byen, lægge nyheder 

ind og sikkert meget mere! Vi vil gå sammen med resten af ”den gamle” 

Toreby kommune - ”Toreby og Omegn” - vi forventer at kunne give yderli-

gere informationer på et møde 27. marts i beboerhuset 

 

 

Alle aktiviteter i beboerhuset har været aflyst i januar og februar 

måned under ombygningen - men nu er huset til at bruge igen, og det markerer vi 

med en FÆLLESSPISNING ONSDAG DEN 5. APRIL KL. 18.00. 

Vi kan nemlig tage det flotte, nye køkken i brug, og får man spist for meget, står 

de også flotte, nye toiletter til rådighed!!  

Som alle kan se, er huset også shinet op udvendigt - så vi er kommet rigtigt langt 

med at forny huset! Næste etape er at indrette en ”aktivitets– og legeplads” uden-

dørs - og så ønsker vi os også meget et nyt vindfang ved køkkendøren. 

Vi håber at finde nye sponsorer til disse projekter. 

MENYEN den 5 april består af RISTAFFEL OG KAFFE MED DAGENS KAGE. 

Vi har 45 pladser til rådighed, og princippet er stadig ”først til mølle”. For 

hele herligheden betaler man 50 kr. pr. deltager - halv pris for børn! 

    Tilmelding til Kjeld (5168 5830) senest 1. april!!! 

Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L.  -tlf. 5168 5830                            

- e-mail: jettekjeld@hotmail.dk  

Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 

Toreby L.  - tlf. 6139 1959 - e-mail: karst1010@gmail.com 

Kasserer og referent: Hans Malmskov, Grænge Skovvej 26, 4891 Toreby L.                     

- tlf. 4232 4839 – e-mail: malmskovh@gmail.com  

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 

Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. - tlf. 2469 8877                                             

- e-mail: niels.odum.sorensen@gmail.com  

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

- e-mail: Browa.Stamm@gmail.com  

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

- e-mail: mholse@hotmail.dk  

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

heyn@gmail.com 

(Suppleant) Helene Nielsen, Grænge Skovvej 114, 4891 Toreby L. - tlf. 3082 4413   

- e-mail: helenenielsen40@gmail.com.                        

 


