Grandestævne 7. maj 2018 kl. 19.00 i Aktivitetshuset i Janderup.
Indkaldelse ved opslag i Lokalforeningens publikation “Lokalnyt Janderup”, April 2018.
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Orientering om Grandelauget.
3. Drøftelse af Laugets Fremtid.
4. Evt. valg af ny oldermand/udvalg.
5. Eventuelt.
Ved mødets begyndelse bød Svend Aage Hansen velkommen til 15 personer og
orienterede generelt om grandelaug.
Vedr. dagsordenen:
Ad 1: Ordstyrer: Erik Dyhr Thomsen, referent: Gregers Grau.
Ad 2: Gregers Grau/Arkivet orienterede om Grandelaugets fællesarealer og veje, om
Grandelaugets arkivalier på arkivet, samt om laugets økonomiske aktiver. Pt. 8340,-kr +
tilgodehavender for år 2017.
Af bemærkninger skal nævnes, at Grandelaugets veje øst og vest for Bo Nygaards
ejendom (Vesterled 59) er lukket for passage af jernbanen og nu er “blinde veje”. Vejstykkerne syd
for jernbanen er blevet en del af Kirkestien, og at laugets gamle sandegrav dyrkes af Søren
Kølbæk! Hvis jernbanen en dag bliver nedlagt, vil vejstykkerne igen være et aktiv for byens
beboere.
Ad 3: Konklusionen var, at Grandelauget skal fortsætte sit virke og tage vare på sine
arealer og veje, samt søge at udvikle det bestående til attraktive områder for sognets beboere.
Af bemærkninger skal nævnes, at Lerpøtterne bør gøres til et mere attraktivt sted. At
skelsætningen på ladepladsen kostede lauget ca. 5.000,- kr. og at lokalrådets leje af ladepladsen
udløber i år 2019. De andre nuværende lejemål fortsætter.
Ad 4: Peter Christian Thomsen og Gudmund Andersen blev foreslået som Oldermænd og
Gregers Grau/Arkivet som administrativ hjælper for Oldermanden. Det blev overladt til de nævnte
at udpege oldermanden. Det blev foreslået, at finde en suppleant til gruppen, og som skal vælges
hvert år. Der blev nævnt, at der skal tages kontakt til Lokalforeningens gruppe, der arbejder med
grønne områder, cykelstier mv.
Ad 5: Grandelauget aflægger beretning på Lokalrådets årlige generalforsamling.
Mødet sluttede ca. 20.30.
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