
 
 

GENERALFORSAMLING I BEBOERHUSET ONSSDAG DEN 22. MARTS 2017. 
Referat 

 

1. Valg af dirigent.    
Mogens Hansen valgt.   
 
2.  Valg af stemmetællere. 

 Ingolf og Lis valgt.   

3. Bestyrelsens beretning om foreningens forhold og virksomhed.   
Bemærkninger til beretningen:  
 
Opfordring fra Ingolf Møller til samarbejde med lokalarkivet. Kjeld Larsen svarer, at dette vil blive aktuelt i forbindelse med en 
eventuel afmærkning af vandrestier. 
 Opfordring fra Ingolf Møller om at genoptage cykelturene. 
Opfordring til om at lave en revy. Ingolf Møller påtager sig at samle et hold. 
 
Forespørgsel fra John Brædder vedrørende blomster i rabatter. Oldermandslaget vil eventuelt slå rabatterne, hvor der lægges løg. 
John vil desuden foreslå de lokale landmænd at etablere et område på 1 meter langs vejene, hvor der sås sommerblomster. Dette vil 
kræve,  at beboerne i Grænge påtager sig at fjerne ukrudt et par gange i løbet af året. 
Kjeld Larsen er i kontakt med kommunen om at få lagt blomsterløg i rabatterne. 
 
Ingolf Møller ønsker opsætning af trafikspejle ved 2 sving på Grænge skovvej.  
Beboerforeningen har tidligere forespurgt om dette og fået afslag. 
 
Formandens beretning blev herefter vedtaget. 
    
4. Fremlæggelse af regnskab.   
Regnskabet blev godkendt. 
           
5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.                  

 Forslag til arbejdsplan for næste periode: Udgangspunktet er de samme aktiviteter som i 2016. Bestyrelsen foreslår, at 
købe maden udefra, hvis det ikke er muligt at få interesserede til at melde sig til at stå for at lave maden. Der indkaldes til 
møde for interesserede vedrørende etablering af byparken på den grund foreningen har overtaget. Arbejdsplanen blev 
herefter godkendt. 

 Forslag til budget 2017: Budgettet blev godkendt. 

 Forslag om ændring af vedtægten § 12. stk. 2 ændres til: ”Kassereren disponerer over foreningens konti og betalingskort”. 
Herefter ændres nummereringen af stk. 2-4 til stk. 3-5. Forslaget blev vedtaget, og der blev herefter indkaldt til 
ekstraordinær generalforsamling den 18.04.2017 kl. 18.30 i Grænge Beboerhus. 

   
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.                  
A. Karin Rasmussen og Michael Heyn blev genvalg - Helene Nielsen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 
B. Valg af 2 suppleanter for 1 og 2 år.  Michael Browa blev valgt for 2 år - Lis Eintoft blev valgt for 1 år.  

 
7. Valg af revisor. 
Britt Sørensen blev valgt for 2 år - Irene Andersen blev valgt for 1 år 
 
 8. Eventuelt. 
På en forespørgsel om renovering af gadekær og beskæring af gadetræet oplyser John Brædder at oldermandslaget vil undersøge 
muligheden for at renovere gadekæret og man vil beskære gadetræet.        
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Mogens Hansen                                                                                           Hans Malmskov. 


