
 

 

Generalforsamling i Hjerting Grandelaug den 29 marts 2017. 

Referat fra generalforsamling. Dagsorden: 

Valg af ordstyrer 

1. Valg af referent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Beretning 

4. Regnskab 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af oldermand 

7. Valg til bestyrelsen. (2 medlemmer på valg) 

8. Valg af to suppleanter 

9. Valg af to revisorer 

10. Eventuelt 

Oldermanden bød velkommen til Generalforsamlingen 

Ad 1. 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 

Jette Vange Nielsen foreslået som referent og modtog valget 

Ad. 2 Som stemmetæller er foreslået Jørgen Rehfeldt og Niels Boysen, begge modtog valget 

 
 

Ad. 3  Oldermandens beretning: 

Velkommen her til Hjerting Grandelaugs generalforsamling. 

Som i nok har bemærket har vi flyttet vort tilholdssted fra Kirke- 

lokalerne her til Jon Og Dittes Hus, lad mig i en fart tilføje, at det er en 

prøve, for at se om vi kan være her, men også fordi vi så sparer lidt 

penge å årsbasis. 

 

 



 

 

l det forløbne år har der været afholdt to grandestævner og 1 

generalforsamling. 

25. Februar havde vi foredrag fra firmaet MacArtney, som var virkelig 

interessant, der kom da også mange positive kommentarer, efter 

mødet. 

Den 26.4. havde vi generalforsamling, som forløb i god ro og orden, alle 

hyggede sig ikke mindst under de gode baksskuld og æblekagen efter 

mødet, og jeg kan allerede nu afsløre, at den tradition er der i aften ikke 

lavet om på. 

Den 11.10. havde vi Grandestævne, hvor vi havde tidligere minister 

Lauritz Tørnæs som foredragsholder. Han var særdeles interessant at 

høre på, ikke mindst alle de lune bemærkninger han kunne fyre af, og 

som vakte behørig reaktion fra tilhørerne. 

l Årets løb er der blevet doneret efter ansøgning. "Frihavnen" på GI. 

Guldagervej kr. 50.000,00 til ombygning. 

Hjerting Kirke kr. 5000,00 til udgivelse af bog.  

Belægning omkring "Hjerting Fiskeren kr. 18750.00  

S.O.S. Børnebyerne kr. 996,00 

Plejehjemmene Strandgården og Bytoften, havde igen besøg af de glade nisser fra bestyrelsen i Hjerting 

Grandelaug. Vi var rundt ved beboerne med lidt chokolade, portvin, og ikke mindst Halfdan Andersen der 

spillede på harmonika, alle julens glade melodier, det ser ud til at være en tradition der er kommet for at 

blive, de bliver simpelthen så glade alle sammen pris kr. 4500,00. 

 

Bestyrelsen har udtænkt en ide, til et kommende grandestævne, vi vil forsøge at arrangere en bustur til en 

seværdighed, det vil dog nok kræve at man selv skal betale et mindre beløb, men dette også for at man 

ikke bare melder sig til og så bliver hjemme, det arbejder vi på, men vil gerne høre jeres mening, herom, 

det kan jo være det lyder helt tåbeligt i jeres ører, så er det jo rart på forhånd at vide, om man kunne have 

interesse i et sådant arrangement. 



 

 

De midler i var med til At donere til Jon Og Dittes hus og Hjerting Idrætsforening, er stadig i vor varetægt, 

håber jeg, det siger kasseren, ingen af disse to er endnu kommet i gang med deres byggeprojekter. 

Med disse ord siger jeg tak for opmærksomheden. 
 
 
  Ad. 4 Regnskab gennemgået af John og er godkendt af revisorerne Jørgen Rehfeldt og Niels Boysen      
(regnskab er vedlagt og godkendt) 

 

Ad. 5 Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen 

  Ad. 6 Poul Erik genvalgt som oldermand 

  Ad. 7 John og Jette på valg, begge blev genvalgt 

  Ad. 8 Kenneth og Niels Carl er genvalgt som suppleanter til bestyrelsen 

  Ad. 9 Revisorerne Jørgen og Niels genvælges 

  Ad. 10 Under eventuelt blev der spurgt til hvorfor grunden på kildetorvet    

ikke er blevet solgt, 

Halfdan besvarede spørgsmålet med at vi er i gang med at undersøge 

mulighederne for et salg, 

men at Esbjerg kommune mener at jordloddet er udlagt som grønt område. Bestyrelsen vil drøfte sagen med 

en advokat 

Poul Erik forhørte sig, om det kunne have interesse at Grandelauget arrangerer en udflugt for granderne, det 

lød som om forsamlingen syntes at det kunne være en god ide. 

Traditionen tro sluttede aftenen med Bakskuld og Æblekage 
 
Ordstyrer Michael Jørgensen 
 
Referent Jette Vange Nielsen 

 

 


