
 

 

Søndag d. 27. februar 
 

Vi begynder med en børnevenlig gudstjeneste i 

Sdr. Tranders Kirke kl. 1030  

- kom gerne udklædt! 
 

Efter gudstjenesten går vi over 

i Huset i Parken på Aladdinvej. 
 

Dér slår vi ca. kl. 1130 katten af tønden og hygger 

over en fastelavnsbolle, kaffe, the og saftevand.  

De små børn slår inde i Huset, de store udenfor.   

Alle er velkommen, tilmelding er ikke nødvendigt  

 

Velmødt! 

Sønder Tranders Sogn &  

Sdr. Tranders Borgerforening 

Sdr. Tranders Borgerforening & Forsamlingshus indkalder til 

Generalforsamling  

Torsdag den 27. januar 2022 kl. 1900 

i Forsamlingshuset i Parken 

Borgerforeningen sørger for, at der er øl/sodavand. Alle er velkomne til selv 

at medbringe kaffe, the eller lign. til eget forbrug.  

 

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling (under 

punkt 4 og 5 “Behandling af indkomne forslag” for henholdsvis Borgerfor-

eningen og Forsamlingshuset) sendes til bestyrelsen senest den 17. januar 

kl. 19.00 på huset@sdr-tranders.dk. Således at disse kan offentliggøres retti-

digt inden generalforsamlingen. 

  

Vi håber meget, at I har lyst til at deltage i årets generalforsamlinger. 

Spørgsmål til indkaldelsen kan sendes til huset@sdr-tranders.dk. 

 

Opfordring: Arbejdsgruppen for et Nyt Forsamlingshus mangler hjælpende 

hænder. Se punktet Eventuelt under dagsorden for Forsamlingshuset.  
 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Sønder Tranders Borgerforening og Forsamlingshuset 

Arrangementet afholdes under hensyntagen til de generelle anbefalinger og ret-

ningslinjer omkring COVID-19! 

 Vi opfordrer til, at man klæder sig varmt på, da forsamlingshuset på denne årstid 

kan være køligt. Vi varmer det selvfølgeligt op så godt vi kan.  
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Dagsorden - Borgerforeningen 
 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Formandens beretning. 

Beretning er sammenfaldende for Borgerforening og Forsamlingshuset. 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

5. Fastsættelse af kontingent for det næste år. 

Bestyrelsen foreslår fastholdelse af de 200 kr. pr. husstand, som blev vedtaget 

ved den ordinære generalforsamling 2021. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

Ifølge Borgerforeningens vedtægter §9 skal bestyrelsen udgøres af 7 medlem-

mer. Traditionelt har vi haft en enkelt suppleant ekstra til bestyrelsen. Besty-

relsen vil gerne opfordre borgere i Sønder Tranders om at opstille til bestyrel-

sen. Valget går på følgende bestyrelsesmedlemmer: 

 Kim Højmark Eriksen (ikke på valg) 

 Rebecca Fink Rathke (på valg, modtager genvalg) 

 Eigil Holm (på valg, modtager genvalg) 

 Karin Nesheim (på valg, modtager genvalg) 

 Mikkel Christensen (på valg, modtager ikke genvalg) 

 Helle Bach (ikke på valg) 

 Randi Thorsø (ikke på valg) 

 Suppleant: Emma Drastrup (på valg, modtager ikke genvalg) 

7. Valg af revisor og suppleant for denne. 

 Per Mosgaard Larsen (på valg, modtager genvalg) 

 Suppleant: Connie Mosgaard Larsen (på valg, modtager genvalg) 

7. Eventuelt.  

Bemærk, der kan ikke besluttes noget under “Eventuelt”, men emner kan ta-

ges op til samtale. 

 

Dagsorden - Forsamlingshuset 
 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Formandens beretning. 

Beretningen er sammenfaldende med Borgerforeningens pkt. 2. 

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

4. Godkendelse af budget og aktiviteter for det kommende år. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

Indkomne forslag behandles ifølge vedtægterne efter §6 “Generalforsamling”. 

Der træffes beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. 

6. Valg til bestyrelse og suppleanter for denne. 

Ifølge Forsamlingshusets vedtægter §5 skal bestyrelsen udgøres af 5 bestyrel-

sesmedlemmer samt 2 suppleanter. Valget går på følgende bestyrelsesmed-

lemmer: 

 Kim Højmark Eriksen (ikke på valg) 

 Rebecca Fink Rathke (på valg, modtager genvalg) 

 Eigil Holm (på valg, modtager genvalg) 

 Karin Nesheim (ikke på valg) 

 Mikkel Christensen (på valg, modtager ikke genvalg) 

 Suppleant: Jesper Hansen &  Randi Thorsøe (ikke på valg) 

Bestyrelsen vil gerne opfordre Sønder Tranders borgerne til at opstille til 
bestyrelsesarbejdet.  

 

7. Valg af revisor og suppleant for denne. 

 Per Mosgaard Larsen (på valg, modtager genvalg) 

 Suppleant: Connie Mosgaard Larsen (på valg, modtager genvalg) 

8. Eventuelt.  

Bemærk, der kan ikke besluttes noget under “Eventuelt”, men emner kan 

tages op til samtale. 

Arbejdsgruppen for et Nyt Forsamlingshus 

Arbejdsgruppen har mange opgaver og vi mangler hænder i den forbindel-

se. Det er gruppens ønske, at et par borgere i Sønder Tranders vil indgå i 

arbejdet med specifikke opgaver. Gruppen opfordrer derfor interesserede i 

at tilbyde deres hjælp ved at tage direkte kontakt til Kim H. Eriksen i bor-

gerforeningen eller skrive til huset@sdr-tranders.dk. Tak! 
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