
GENERALFORSAMLING l HJERTING GRANDELAUG DEN 22. MARTS 2018. 

Dagsorden: 

1. valg af ordstyrer 

2. valg af referent 

3. Valg af stemmetællere 

4. Beretning 

5. Regnskab 

6. Indkomne forslag 

7. Valg af oldermand 

8. valg til bestyrelsen - Halfdan og Betty på valg - modtager genvalg 

9. Valg af to suppleanter 

10. Valg af to revisorer 

11. Eventuelt 

Oldermanden bød velkommen til generalforsamlingen. 
v- 

Ad. l Michael Jørgensen foreslået som ordstyrer og modtog valget. 

Ordstyren kunne herefter konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i h.h til 

vedtægterne og annonceret i Hjertingposten 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal medlemmer som er fremmødt 

Ad.2 Jette er valgt som referent 

Åd. 3 Som stemmetæller er valgt Thorvald og Mandfred 

Ad. 4 Oldermandens beretning vedlægges referatet 

Ad. 5 John gennemgik regnskabet for 2017. Regnskabet er gennemgået og godkendt af 

revisorerne Niels Boysen og Jørgen Rehfeldt - Regnskabet vedlægges referatet 

Ad, 6 Der var ingen indkomne forslag 

Ad, 7 Oldermanden blev genvalgt 

Ad. 8 Betty og Halfdan blev genvalgt til bestyrelsen 

Ad. 9 Kenneth og Niels Carl er genvalgt som suppleanter til bestyrelsen 

Ad. 10 Revisorerne Niels og Jørgen genvælges 

Ad. 11 Eventuelt 

 



Grandelauget vil igen i år arrangere en bustur og der kom flere forslag fra salen. 

Forslag: Horsens statsfængsel, Randers regnskov, Tirpitz, Thorsminde museum, 

Bunkeren i Tarp m.m. 

Bestyrelsen vil arbejde videre med de indkomne forslag. 

Der var ros fra salen omkring den tidligere udflugt. 

Under evt. blev der rejst spørgsmål omkring mindestenen ved den gamle kirkesal. Den 

nuværende ejer ønsker at den bliver flyttet og der har været forslag om at den bliver flyttet 

til det nye torv der bliver lavet på Skolestien. 

Der er tvivl om stenen overhovedet må flyttet. Grandelauget vil undersøge om der er nogle 

restriktioner omkring stenen. 

Stenen vil midlertidig blive fjernet for at blive renoveret 

Vi vil gerne have flere grander til at komme til vores møder, forslag fra salen om at vi sætter 

et stykke i Hjerting posten omkring Grandelaugets historie, forslaget tages op i bestyrelsen. 

Thorvald fortalte lidt om Grams stiftelsen og frihavn, der er sikkert mange borgere i byen 

som ikke kender noget til stiftelsen og hvad det er stiftelsen arbejder med. 

Efter evt.. var der traditionen tro Bakskuld og æblekage og snakken gik lystigt i forsamlingen. 

En tak for Nick fra Hjerting Blomster for at sponsorere smukke blomster til vores borde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 



 

 


