
Udsættelse af Borgerforeningens og Husets ordinære 
generalforsamling 2021 

 

Hej Sønder Tranders  

 

Sdr. Tranders Borgerforening afholder normalvis den ordinære generalforsamling inden udgangen af januar 

måned, som anført i vedtægternes §6, jf. https://www.sdr-tranders.dk/vedtaegterne-for-sdr-tranders-borger-

forening/.  

I lyset af de nuværende COVID-19 restriktioner har bestyrelsen valgt at udsætte den ordinære generalforsam-

ling for Sdr. Tranders Borgerforening.  

 

Vi har diskuteret forskellige muligheder for afvikling, fx større lokale og videomøde, men vi har vurderet, at 

både smitterisikoen for borgerne samt adgangen til generalforsamlingen for alle borgere har vejet tungest. 

 

I forbindelse med den ordinære generalforsamling i Sdr. Tranders Husforening var der fra bestyrelsens side 

ligeledes et ønske om at afvikle generalforsamlingen inden udgangen af januar. 

Dette skyldes til dels, at vi plejer at afholde Borgerforeningens og Husets generalforsamling sammen, og 

dels fordi det er vigtigt, at vi får godkendt de nye vedtægter til Sdr. Tranders Husforening hurtigt.  

Vedtægterne blev omdelt pr. brev til alle Sønder Tranders’ borgere i december 2020, og du kan finde dem her: 

https://www.sdr-tranders.dk/nyt-forsamlingshus/. De reviderede vedtægter indgår nemlig i arbejdet med et 

nyt forsamlingshus, herunder indsamling af fondsmidler. 

 

Vi vil endnu engang takke for de mange tilbagemeldinger fra jer; borgerne i Sønder Tranders. De indkomne 

ændringsforslag til vedtægterne har bestyrelsen valgt at lade indgå som ændringsforslag til den ordinære 

generalforsamling i Sdr. Tranders Husforening. Vi skal således stemme om disse ændringsforslag til ved-

tægterne, inden den endelige udgave af vedtægterne skrives og betegnes som godkendt.   

 

Bestyrelsen vil gerne beklage, at vi ikke fik anført en mailadresse, da vi omdelte de reviderede vedtægter for 

“Forsamlingshuset”. Vi har efterfølgende oprettet mailadressen huset@sdr-tranders.dk, som der kan skrives 

til. 

 

Den ordinære generalforsamling for Sdr. Tranders Husforening skal normalt være afviklet inden udgangen af 

april måned, som anført i §4, jf. https://www.sdr-tranders.dk/vedtaegterne-for-sdr-tranders-forsamlingshus/. 

 

Det er bestyrelsens forventning og håb, at mange borgere i Sønder Tranders vil møde op til de ordinære ge-

neralforsamlinger i begge foreninger. Bestyrelsen har i denne sammenhæng identificeret et behov for debat 

borgerne imellem. Det overvejes i relation hertil at afvikle et separat borgermøde, når omstændighederne til-

lader det, med det formål at give en status og have en dialog specifikt vedrørende “Nyt Forsamlingshus”.  

 

Bestyrelsen følger COVID-19 situationen løbende, og vi håber, at vi kan afvikle de ordinære generalforsamlin-

ger snarest muligt. Indkaldelse til generalforsamlingerne og dertilhørende materiale vil blive annonceret via 

hjemmesiden og Facebook-gruppen.  

 

Vi håber, at I har forståelse for bestyrelsens beslutning, og I er i den forbindelse meget velkomne til at skrive 

til bestyrelsen med kommentarer.  

 

På vegne af bestyrelsen i Sønder Tranders Borgerforening, Husforening, samt Arbejdsgruppen for et Nyt For-

samlingshus. 

 

Kim Højmark Eriksen 

Formand 

Sdr. Tranders Borgerforening og Husforening 
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