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Efter umådelig lang tid nærmer 

”Grænge skolespor” sig sin af-

slutning. Ministeriet for Fødeva-

rer og Landbrug er meget lang-

somt til at sende os de materia-

ler, de har lovet, og da vi i det 

sene efterår troede, at nu var det 

hele på plads, da stolper og infor-

mationstavler blev leveret - måtte vi konstatere, at der stadig 

manglede noget. Vi har nu fået tilsendt de informationsfoldere, 

der skal ligge i den gule kasse ved beboerhuset, og de sidste 

afmærkningspile er også leveret - men i den forkerte farve!! 

Det må vi så leve med, og det betyder, at vandrestien i folderen 

er markeret med en rød farve, men pilene på pælene er gule!!-  

De sidste pile er endnu ikke monteret, og informationsfolderne 

er ikke lagt i kassen - vi venter, til foråret gør sit indtog! 

 - HVOR VI IGEN KAN NYDE DE FLOTTE FORÅRSBLOMSTER I 

RABATTEN! 

TIRSDAG DEN 26 . MARTS KL. 19.00 AFHOLDES DEN ORDINÆRE GENERAL-

FORSAMLING I BBOERHUSET. 

SENEST TIRSDAG DEN 12. MARTS skal forslag, der ønskes behandlet på generalfor-

samlingen, være afleveret til formanden! 

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

gøre ved at kontakte formanden fra 12. 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 2019. 

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

                A) Karin Rasmussen og Michael Heyn modtager genvalg. 

                    Helene Nielsen modtager IKKE genvalg. 

                B) Valg af 1 suppleanter for 2 år—Michael Browa modtager genvalg. 

          7. Valg af revisor for 2 år - Britt Sørensen modtager genvalg. 

          8. Eventuelt.  

EFTER GENERALFORSAMLINGEN ER DER BANKOSPIL OM 10 FLOTTE PRÆ-

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

FEBRUAR 2019 



         -  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!!” 

Indsamlingen af lopper er i gang, men vi må 

erkende, at resultatet indtil nu er ”lidt ma-

gert”. Forklaringen er helt sikkert, at der er 

mange om buddet, når det gælder genbrug, 

og så bliver der solgt utrolig meget via de 

sociale medier. 

Vi har også oplevet at blive bedt om at af-

hente ting, der ingen værdi har, og så må vi 

sige ”Nej tak!”, da vi ikke vil agere 

”skraldemænd”. 

MEN HAR DU NOGET, DU IKKE LÆNGERE HAR BRUG FOR - OG SOM 

DU MENER STADIG HAR VEN VÆRDI, SÅ RING TIL KJELD (5168 

5830) ELLER HANS (4232 4839)  

Vi håber også, at vores gode hjælpere igen i år vil bruge lidt tid på beboer-

foreningen i uge 34 i august - og weekenden 23. - 24. august, hvor vi af-

holder årets loppemarked!! 

SIDSTE FRIST FOR INDBETALING AF KON-

TINGENTET VAR 15. FEBRUAR - MEN DU KAN 

STADIG NÅ DET - JO FLERE, VI ER TIL AT 

BIDRAGE TIL FORENINGEN - JO STÆRKERE 

STÅR VI!!!! 

BETAL 100 KR. PÅ KONTO 5359 0669354! 

TORSDAG DEN 28. FEBRUAR KL. 18.00 er der igen fæl-

lesspisning i beboerhuset. 

Forsamlingsgården i Toreby sørger i denne måned for vinter menuen, som er: 

                                 - Gammeldags oksesteg med tilbehør. 

                                 - Is med jordbærsauce. 

                                 - Kaffe/te med småkager. 

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

den 9. april. Hvad menuen står på den dag, er endnu ikke besluttet, men 

vi lover, at der som sædvanligt er et godt måltid i vente!!! 

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 21. februar, når 

det gælder oksesteg torsdag den 28. februar!! 

- eller senest tirsdag den 2. april, når det gælder fælles-

spisningen den 9. april!! 

 Hækken omkring ”Grænge Bypark” overlevede som bekendt ikke 

sidste sommers tørke, så vi måtte plante en ny i efteråret - en lidt 

ærgerlig udgift, så i år må vi passe bedre på hækken! 

 På denne årstid er der ikke meget gang i legepladsen, men det va-

rer ikke længe, før der igen er liv og glade dage på pladsen. Vi op-

fordrer igen til, at alle er med til at passe godt på redskaberne - 

det er nu sket et par gange, at balancedommen er blevet brugt så 

voldsomt, at én af sikringerne er knækket, og det sker, når store 

børn og/eller voksne svinger for voldsomt med bommen - LAD VÆ-

RE MED DET! 

 ALLE KAN LEJE BEBOERHUSET - MEN ER MAN IKKE MEDLEM AF BE-

BOERFORENINGEN, BETALER MAN LIDT MERE I LEJE - SE PRISER-

NE PÅ HJEMMESIDEN www.graenge-beboerforening.dk 


