
 

De 3 medlemmer af bestyrelsen  

indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i  
Sønder Tranders Borgerforening 

Mandag d. 6. marts 2023 kl. 19.00 i Huset i Parken 
 

Desværre har gode kræfter i bestyrelsen af private årsager set sig nødsaget til at trække sig fra 
bestyrelsesarbejdet. Der skal lyde en MEGET STOR TAK for det arbejde de har lavet gennem flere 
år! 

Til den ordinære generalforsamling tirsdag d. 31. januar var vi desværre ikke i stand til at vælge en 
bestyrelse med nok medlemmer.  

Ifølge vedtægterne skal der være 7 medlemmer - og vi ser gerne at vi kommer op på dette antal. 
Lige nu er vi 3 ”gamle og erfarne” bestyrelsesmedlemmer og 1 ny der fortsætter. Men: 

1) 3 alene vil ikke kunne løfte de opgaver der er i at køre en Borgerforening.  
2) Dét at de 3 ”gamle” gerne vil fortsætte sikrer, at der ikke er nogen der skal starte forfra 

eller helt fra bunden! Der er kontinuitet i arbejdet. 

 

Det kunne for nogen måske lyde afskrækkende og omfattende, men så slemt er det altså ikke! De 
allerfleste arbejdsopgaver vil i høj grad være praktiske gøremål: 

 Skrive referater. 

 Indkøb af ting til vores arrangementer (f.eks. fastelavnstønder og -slik, kaffe, pølser m.m). 

 Være med til at afholde selve vores arrangementer, såsom fastelavn, rengøringsdag, Skt. 
Hans og Halloween. Hvilket igen betyder at lave kaffe/te/kakao, varme pølser m.m. 
 

 Derudover har Borgerforeingen et tæt samarbejde med Interessegruppen for et Nyt 
Forsamlingshus i Sdr. Tranders.  
I den sammenhæng hjælper vi med at holde kontakt med kommunen og andre relevante 
myndigheder; vi finder og søger fonde; og sidst men ikke mindst formidler vi gruppens 
resultater ud til borgerne via hjemmesiden sdr-tranders.dk, opslag i Huset og Facebook-
gruppen.   
 

 Vi bakker op om andre interessegrupper, som ligeledes arbejder med specifikke sager. Men 
som (den lille!) bestyrelse ikke selv kan overkomme, f.eks. sognegården, børnehave på 
Bygaden og det kommende byggeri ved Malums Alle. 

 

Derfor:  

Hvis der fortsat skal være fælles aktiviteter i vores lokalområde, så kom og vær med! 

Tilmelding ikke nødvendig. 

 

Har du spørgsmål inden generalforsamlingen kan du kontakte: 
Eigil Holm: eigil.holm@sdr-tranders.dk  eller  Karin Nesheim: karin.nesheim@sdr-tranders.dk 
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