Ekstra ordinær seneralforsamline srænsen d. L7.LO.zOLg.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent/referent
2. Valg af formand
3. Valg af kassere
4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
1: Dirigent Steen formand for Riisvangen

-

referent Louise Have L18 Grænsen

2: Susanne Hollund have 52, blev enstemmigt valgt til posten som formand for H/F Grænsen.
Susanne fortalte, at hun Ønskede et godt samarbejde og at hun gerne ville uddeleger opgave så
flere i Grænsen deltager aktivt i at få foreningen til at fungere. Susanne ønsker også at der udvises

tålmod i forhold til at få en ny bestyrelse op at køre da der er mange nye ting der skal læres.

3: Gert Have L43, enstemmigt valgt til kassere posten.
Gert fortæller han har stor erfaring med budgetter, regnskaber og tal.

4: 3 bestyrelsesmedlemmer blev:
Christina Nio Have 88
Ole Quist Have L09
Per Nørgård Have 11

5: 2 Bestyrelse suppleanter blev
L. suppleant: Mathilde have 53
2. suppleant Simon Have L33

Der blev hængt plancher op med de mange forskellige underudvalg der skal være for at Grænsen
kan fungere. Der var mange der frivilligt skrev sig på.
Så alle

jer der ikke var tilstede til generalforsamlingen har mulighed for at skrive jer på nu og blive

en del af fællesskabet.

Kontakt Susanne Hollund have 52 for at skrive die på.

Arbeidsopsaver i haveforenin gen Grænsen 17.10 2019.
Følgende tilmeldte sig f6lgende grupper, på den ekstra ordinære generalforsamling 17.7O-2OI9
Den nye bestyrelse har tilmeldtes telefon nummer og e-mailadresser.

Vi kontakter tilmeldte.
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Have 90, Simon og Arne

Forberedelse til arbeidsdase/ ind køb materialer os mad oe drikke
Kristina, Max

Dueslag v. Parkering
Johanne og Julie

Vurderi

udvale

Louise, Trine og Anders (er valgt på tidligere generalforsamlingen)

Ellvand

Puste rør
Per og en anden Per kender

Skraldesoa nde. Flasker , Pap og Grøn container
Per

Fællesoolevelser evt. sam men med Riisvangen.
Fuglekassefremstilling, Viden om kompost, Permakultur Lis
Grænsegril Else, Margit, Max
Sangaftener og eftermiddage Lise
Æblepressedage Arne

Praktisk hiælo til

neralforsamlins

Arne

Hiemmeside
Mads, Charlotte og Lis

Kloakudvalg
Charlotte, Lars, Pia

Præmi ehaver
Else og Margit

Facebookeruooe kun for pr¿pnsen

d administrator der bor i Grænsen.

Lis

der nogen af jer, der ikke deltog ¡ mødet t7.tO og har lyst til at deltage i en af ovenstående grupper
eller har en ide til endnu en gruppe, så skriv sms til mig på mobil 30477732 Susanne Hollund
Er

