
Referat fra grundejerforeningsmøde den 9. januar 2012 

Fremmødt: Keld – Henrik – Britta – Margit – Peter – Anette 
Afbud: Gert 

 

Dagsorden: 

1. Foredrag 

2. Affaldsdag 

3. Hjemmeside opdatering 

4. Status på trafik 

5. Trappe stien 

6. Klipning af græs ved allé 

7. Kontingent information 

8. Fastelavnsfest 

9. Sankt Hans fest 

10. Generalforsamling 

11. Evt. 

 

1.  Foredrag ved Arkivar Erik Sigmund Kristensen fra Bangsbo museum vil blive afholdt den 14. februar 

kl. 19.00 i Understed forsamlingshus. 

Der vil blive fortalt om Borgerkrig i Karup/Understed sogn og ellers ting fra gammel tid i vores 

område. 

 

2. Hvis vejret ellers er med os vil vi gentage vores affalds dag, hvor vi mødes på legepladsen lørdag 

den 31. marts kl. 10.00 og fordeler os i små hold og går rundt og samler affalds langs vejene i vores 

område. 

Når alle er kommet retur vil vi bage pandekager ved bålstedet. 

 

3. Der blev besluttet at Ole skal undersøge markedet om ny hjemmeside. 
Denne side skal gerne indeholde adviserings program, så vi kan få alle registreret med mail adresse, 
dette vil lette vores information meget. 

 
 

4. Anette arbejder videre med byporte ved Teknisk forvaltning. Der skal laves en ansøgning om at få 
træ porte bevilget ved vores byskilte. Dette kan måske hjælpe på trafik dæmpningen hen af 
Haldbjergvej. 
 
 
 



5. Tappen stien i forlængelse af Haldbjergvej er halv offentlig og halv privat. 
Britta har ansøgt Teknisk forvaltning om at få trappestien offentlig. Hvis dette bevilges vil den blive 
holdt og ryddet. 
 

6. Kommunen har klippet alléen på Haldbjergvej og ned af Hybenvej. På Haldbjergvej er det kommet 
til at se meget pænere ud og på Hybenvej er der blevet meget bedre udsyn når der skal køres ud på 
Øksnebjergvej.  

 

7. Efter gennemgang af kontingent indbetalingen er der fundet 2 husstande som ikke har betalt deres 
kontingent. Efter henvendes til disse to om restancen og stadig ingen indbetaling er disse to 
restancer overgået til inkasso. 

 

8. Fastelavns fest vil blive afholdt søndag den 19. februar nede ved Bent på Industrivej i Vangen 
Britta laver indbydelsen. 

 

9. Sankt Hans festen planlægges på næste møde. 
 

10. Der afholdes generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00  
 

11.  Peter undersøger om vi må fælde nogle af de selvsåede træer som står nede ved boldbanen. 
Keld går en tur ved snehegnet og stripser det op igen. 
Margit og Britta tager til info møde om projekt Hjertestater den 24. jan i Frederikshavn. 
 
 
Næste møde den 26-3-2012 ved Peter. 
 
 
 


