
Referat fra grundejerforeningsmøde den 24. oktober 2011 

Fremmødt: Gert – Keld – Henrik (Børge) – Britta – Margit – Peter – Annette. 

 

Dagsorden: 

1. Vinderen af den interne konkurrence hyldes. 

2. Projekt cykelsti. 

3. Trafik i Haldbjerg. 

4. Gratister. 

5. Juletræ. 

6. Foredrag i jan/feb. 

7. Kursus. 

8. Projekt ”Demokrati og vision for livet på landet og i landsbyer. 

9. Sneskærm 

10. Evt. 

 

1.  Britta havde samlet flest underskrifter om krav om cykelsti (207 underskrifter) flot gået. 

 

2. Al le har været ude og samle underskrifter som skal afleveres til Borgmesteren den 3. nov. Kl. 

16.45, der er samlet på nuværende tidspunkt 534 underskrifter og flere er på vej.   

 

Der tages kontakt til Nordjyske avis og Kanal Frederikshavn for at få mediernes opmærksomhed. 

Der laves en skrivelse som sendes ud til alle husstande i Haldbjerg/Vangen om ønske om alle´s 
opbakning, ved at møde op på Rådhuset den 3. nov. når underskrifterne skal afleveres ved 
borgmesteren. Alle der møder op denne dag opfordres til at tage cykellygter og ringeklokker med 
for at symboliserer at vi vil have en cykelsti fra Bangsbo til Øksnebjergvej. 
 
Britta taler med Borgmesteren og pressen – Margit står bi. 

 

3. Haldbjergvej: 

 Undersøge om Kommunen vil give et træ stativ til byskiltet 

 Finde ud af hvad det koster ekstra at få slået græsset rabatten op til Understedvejen 
sommeren igennem. Begrundelsen er at hvis det er slået kan man se at man kører i en by 
og vores allé vil tage sig meget bedre ud. 

 
Øksnebjergvej: 

 Denne ved har en anden status da vejen er en gennemgående vej fra Understedvej til E45. 

 Vi afventer svar fra Kommunen om forbedring af forholdene for gående trafik. 
 



4. Gert finder ud af hvem der er medlem. 
Der laves en skrivelse til de borger der ikke er medlem om hvad vi laver og står inde for. 
Og derigennem at håbe på gratister melder sig ind i Grundejerforeningen. 
Der kunne også skrives i næste indbydelse at det kun er for medlemmer. 
 

5. Søndag den 27-11 kl. 15.30 tændes juletræet. 

 Gert køber kæde 

 Peter sørger for træ 

 Peter køber gløgg og æbleskiver 

 Britta laver indbydelse som skal omdeles 
 

6. Foredrag om Haldbjergs historie vil finde sted den 14. feb. 2012 kl. 19.00 i Understed 
forsamlingshus. 
Arkivar Erik Sigmund Kristensen fra Bangsbo museum vil komme og fortælle hvilke historie vi har 
omkring i området. 
Der laves indbydelse i januar. 

 

7. Ingen tager af sted på kursus i denne omgang. 
 

8. Dette emne vil vi ikke arbejde videre med 
 

9. Vi vil prøve at opsætte sneskærme, for at se om dette kunne afhjælpe de store problemer med 
sneen (Håber ikke på sne i år). 

 Opsætningen finder sted den 19/11 kl. 10.00 

 Keld kontakter Søren for endelig OK. 

 Børge skaffer skærmene ved Kommunen (Undersøger om Kommunen vil levere dem ved 
bus skuret). 

 

10.  Annette bestiller refleksveste til alle børn i byen ved Tryg fonden. 
Næste møde den 9-1-2012 ved Børge. 
 
 
 


