
 

 

 
 

Haldbjerg den 08.05.2006 
 

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 
 
 
            mandag den 8. maj 2006 kl. 19.30 med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent – Erik Hauch valgt 
2. Formandens beretning  

 
2005 / 2006 et år uden de store sværdslag. 

 
I år afholdte vi vores årlige fastelavnsfest på Albani depotet i Vangen. De forgangne år 
har vi været ramt af dårligt vejr, derfor valgte vi at afholde festen ”under tag”. 
Fastelavnsfesten blev en stor succes – børn og forældre var glade for de nye lokaler. 
Håber endnu flere vil møde op til næste år. Hermed skal der lyde en stor tak til Birgitte 
og Keld for lån af lageret – og håbet om at vi kan komme igen næste år. 

 
Vi får nyt bus skur på Haldbjergvej, da det gamle havde set bedre dage. Samme model 
som på Hybenvej opsættes. 

 
Vort projekt med bål hus og minigolfbaner på boldbanen, nærmer sig sin afslutning. 
Arealet er forsøgt drænet, og selvsåede træer og buske er fjernet, så området nu 
fremstår fra sin bedste side. Alle tilladelser er på plads, dog mangler vi endelig 
byggetilladelse på bål huset. Dette skyldes travlhed på teknisk forvaltning. Bål huset 
levers af RABO og forventes opsat i løbet af sommeren, kan ikke sætte en nøjagtig 
dato, da RABO også er ramt af Bygge boomet. 

 
I min beretning vil jeg gerne komme med en opfordring til borgerne i Haldbjerg og 
Vangen. Bestyrelsen vil gerne nedsætte en række udvalg – udvalg som skal stå for 
forskellige arrangementer.. Dette kunne være Sct. Hans udvalg / aktivitetsudvalg / 
vedligeholdelses udvalg osv. 
HÅBER  AT  I  VIL  MELDE  JER  !!!!!!! 
Formanden  

3. Regnskab. Vedtaget uden bemærkninger – hvis du er interesseret kan det læses på 
www.haldvang.dk  

4. Indkomne forslag – Naboer bør vise hensyn og sikre at træer i haverne ikke unødigt 
generer de bagvedliggende grundejere. De tilstedeværende grundejere så med positive 
øjne på dette synspunkt – Tag snakken direkte imellem de berørte 

5. Forslag fra bestyrelsen 
a. Bestyrelsen bemyndiges til i samarbejde med kommunen at fastlægge et 
vedligeholdelsesdirektiv for de grønne arealer – her tænkes specielt på beskæring, 
fældning af træer etc., således at området ikke blot ”gror til” fordi der ikke er nogen 
konkrete retningslinier. Vi skal i denne sammenhæng tage stilling til fældning af den 
klynge træer som er selvsået på skrænten. Hvis vi ikke får gjort noget inden træerne er 
10 meter høje, vil de automatisk komme ind under skovloven. Med deraf følgende 
konsekvenser. 
 
Der blev konkret besluttet at træklyngen på skrænten skal fældes, og der søges 
frivillige til at hjælpe – vi anbefaler kraftigt at de naboer, som måtte have ønske om 
fældning i naboers have giver en hånd med – så har man jo fat i våbnene. Hvis man 



 

 

har brug for hjælp til store vanskeligt placerede træer i en eller flere haver vil Knud – 
Kløvervænget 2 godt give en hjælpende hånd… 
 
Der meldte sig foreløbig 3 personer til at forestå fældningen – vent lige med at starte 
motorsaven til Martin har fået talt med kommunen, og meddelt at den indeliggende 
ansøgning om fældning hermed ikke længere er relevant…. Vi har klaret sagen selv. 
 
Fældeholdet er: Niels - Bakkevænget 5, Jørgen - Bakkevænget 6, Laust - Bakkevænget 
4. Yderligere frivillige bedes kontakte Laust for koordinering. 
 

6. Fastlæggelse af kontingent for 2007 - uændret 
7. Valg 

Til Sankt Hans Udvalg: - Samuel – Kløvervænget 13, Peter - Østervænget 5, Villy -
Nøddevænget 18  
 
Til Vedligeholdelsesudvalg (Et par handy-kvinder/mænd som har lyst til at stå for 
vedligeholdelse af det kommende bålhus og minigolfbanen m.m.):  
Jens Larsen – Nøddevænget 2, Erik Hauch Bakkevænget 17, Henrik (Børge) Jensen, 
Haldbjergvej 3 
 
Til Aktivitetsudvalg (her tænkes på at få sat aktiviteter i gang for børn/unge i 
sommerhalvåret): 
Elin – Hyldevænget 17, Lenette Hyldevænget 18 – vi søger yderligere et par raske 
gutter – gerne med lidt boldsnilde – til at hjælpe til. Jeg kunne godt nævne flere på 
Hyldevænget som var oplagte kandidater, men det gør jeg ikke.  
 
 Til bestyrelsen – på valg er: 

Martin Thomsen - Genvalgt 
Gert Møller - Genvalgt 
Johnny Holm - Genvalgt  

Suppleant: Henning Jensen Øksnebjergvej 16 Genvalgt 
Revisor: Finn Myken Østervænget 17 Genvalgt 
 

8. Eventuelt.  
 

En snart kommende hundeejer Torben Edelmann – Hyldevænget 6 – opfordrer alle andre 
hundeejere til at sikre at hundelorten, bliver taget med hjem i skraldespanden. Der var fuld 
opbakning til dette punkt, og det gælder også på fællesarealerne (altså pynten m.m.). Der 
følger også en separat skrivelse specifikt omhandlende dette punkt. 
 
Der skal henstilles at haveaffald ikke bliver smidt for enden af Kløvervænget – og ude for 
enden af skrænten. 
 
Der skal kraftigt henstilles til at det der bliver kørt på Skt. Hans bålet er ting fra haven, og 
ikke alle mulige dele fra huse – hvor der stadig sidder beslag på – det må simpelt hen være 
et spørgsmål om uvidenhed at det kan lade sig gøre, vi skriver det derfor endnu engang i 
referatet så skulle det være på plads.. 
 
I forbindelse med den generelle udsmykning af Frederikshavn, har vi fået tilbud om at få 
opstillet et mindre antal blomsterkummer. Vi finder nogle gode placeringer ved 
”indfaldsvejene 
 
Trafikdæmpende foranstaltninger – Øksnebjergvej og Haldbjergvej – stadig 100% 
opbakning til at fortsætte arbejdet med dette. 
 
Dirigent                 Referent 
Erik Hauch                                                                                           Johnny Holm 

 


