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 Har du/I husket at indbetale kontingentet på 100 kr.?? 

Ellers gør det nu - betalingsfristen er 15. februar, og vo-

res konto er 5359 0669354! 

 Brug gerne legepladsen - selv om den ikke er indviet offi-

cielt, og der er lagt træflis på pladsen, så man ikke 

”vader rundt i mudder”!! 

 Vi satser på at kunne foretage den officielle indvielse 

lørdag den 26. maj, hvor vi så kan markere, at projektet 

”Liv i den gamle skole” er afsluttet med et renoveret be-

boerhus, en aktivitets– og legeplads med shelter, 

”Grænge skolespor” og byparken på Grænge Skovvej 

104. Mere om indholdet af den dag senere - men reserver 

allerede nu dagen til en rigtig indvielsesfest!! 

 - og så venter vi på forårsblomsterne i vejrabatterne!!! 

ONSDAG DEN 14. MARTS KL. 19.00 AFHOLDES DEN ORDINÆRE GENERAL-

FORSAMLING I BEBOERHUSET. 

SENEST ONSDAG DEN 28. FEBRUAR skal forslag, der ønskes behandlet på general-

forsamlingen, være afleveret til formanden! 

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

gøre ved at kontakte formanden fra 7. 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 2018. 

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

                A) Niels Sørensen, Hans Malmskov og Kjeld Larsen modtager genvalg. 

                    Mona Holse modtager IKKE genvalg. 

                B) Valg af 1 suppleanter for 2 år. 

          7. Valg af revisor for 2 år - Irene Andersen modtager genvalg. 

          8. Eventuelt.  

EFTER GENERALFORSAMLINGEN ER DER BANKOSPIL OM 10 FLOTTE PRÆ-

MIER - OG SÅ SERVERES DER SELVFØLGELIG OGSÅ KAFFE/TE + KAGE! 

MARTS 2018 



         -  bliver heller ikke i år til et ”fællesarrangement” for beboerne i Grænge 

- beboerhuset er lejet ud, og det prioriterer vi frem for andet! 

DERFOR OPFORDRER VI ALLE I GRÆNGE TIL AT SAMLE AFFALD I 

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

AFLEVERE DET INDSAMLEDE VED BEBOERHUSET, SÅ ”TAGER VI 

SKRALDET!!” 

Der er stadig plads på lageret - SÅ ALLE OPFORDRES TIL 

AT HUSKE OS, NÅR/HVIS MAN HAR NOGET, DER 

ALLIGEVEL IKKE ER I BRUG LÆNGERE! 

RING TIL KJELD (5168 5830) ELLER HANS (4232 

4839)  

Vi håber også, at vores gode hjælpere igen i år vil bruge 

lidt tid på beboerforeningen i uge 34 i august - og week-

enden 25. - 26. august, hvor vi afholder årets loppemar-

ked!! 

 

- er titlen på en hjemmeside, hvor alle 

”primitive overnatningspladser” er registreret, 

og nu er vi også kommet med på listen. 

Årsagen hertil er, at Friluftsrådet har støttet os 

med 20.000 kr. til shelteret og bord/

bænkesættene på aktivitets– og legepladsen, 

og for at opnå den støtte, skal vi registrere os 

på denne hjemmeside. 

Det betyder også, at offentligheden skal have 

adgang til at benytte shelteret, så det bliver 

spændende at se, hvor mange turister der vil 

vælge at overnatte i Grænge i den kommende 

sommer! 

Indtil videre har vi ikke besluttet, om man kan 

booke shelteret - og vi har heller ikke sat pris 

på at overnatte - det drøfter bestyrelsen på et 

kommende møde! 

TORSDAG DEN 22. FEBRUAR KL. 18.00 er der igen fællesspisning i beboer-

huset. 

Kokkene i februar er Joan og Niels Stoffer og Gitte Jeppesen, og de har sammen-

sat følgende menu: 

                                 - Saltstegt nakkesteg med tilbehør. 

                                 - Gammeldags budding. 

                                 - Kaffe/te med småkager. 

Og så kan vi allerede nu oplyse, at sæsonens sidste fællesspisning bliver onsdag 

den 21. marts, hvor det igen er Forsamlingsgården, der står for maden. Vi 

skal have en gammeldags oksesteg med gammeldags tilbehør? 

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

For hele herligheden betaler man 60 kr. pr. deltager - halv pris for børn! 

 

 
Tilmelding til Kjeld (5168 5830) senest 19. februar, når 

det gælder nakkesteg torsdag den 22. februar!! 

- eller senest onsdag den 14. marts, når det gælder okse-

steg den 21. marts!! 

Vores hjemmeside - www.graenge-beboerforening.dk - har forvoldt os en del 

problemer det sidste halve år, idet nogen har fundet det interessant at hacke 

siden - således at der kom en masse afklædte damer på skærmen, når man 

klikkede ind! 

Vi har løst problemet ved at gå over til en anden ”platform” (dvs. måde at 

sætte siden op på), og det har medført, at siden er blevet anderledes at be-

væge sig rundt på og måske lidt mere ”simpel” 

Men den opfylder stadig vores primære formål - at informere og bringe nyhe-

der OG at kunne vise vores kalender, så man kan se, hvornår der foregår 

noget i beboerhuset - herunder hvornår det er udlejet!!! 


