
Bestyrelsesmøde den 2. juni 2010 

Tilstede:  Gert Møller, Bjarke Abel, Britta Kristensen, Margit Pedersen, Keld Jakobsen.   

Suppleanter: Henrik (Børge) Jensen og Peter Pedersen. 

Dagsorden: 

1. Konstituering af bestyrelse. 

2. Opsamling fra generalforsamling 

3. Status på legeplads 

4. Sankt Hans 

5. Byggesag 

6. Evt. 

 

Konstituering af bestyrelse:  

Gert ønskede at afgive formandsposten. Gert anbefalede, at Britta skulle overtage formandsposten, da hun er meget aktiv i 

legepladsudvalget og virker som en katalysator for arbejdet i Grundejerforeningen. Både Gert og Bjarke havde haft mulighed for at 

byde ind på formandsposten men handsken var ikke samlet op i ”dødvandet” under og efter Lona. Gert mente at bestyrelsen 

trænger til nye kræfter og at Britta var den helt rette person. 

Både Bjarke og Britta ønskede at overtage formandsposten og fik mulighed for at fremlægge, hvad de ville arbejde for.  Livlig 

diskussion om hvem der egnede sig bedst til det ærefulde hverv. Ved skriftlig afstemning blev Britta valgt til formand med 3 

stemmer mod 2.  

Herefter rejste Bjarke sig og bekendtgjorde, at han ikke længere ønskede at være i bestyrelsen og at suppleanten skulle overtage 

hans plads. Bjarke forlod mødet. 

Bestyrelsen konstitueret som følger: 

Britta Kristensen (ulige år) formand 

Henrik (Børge) Jensen (Ulige år) indtrådt som bestyrelsesmedlem i stedet for Bjarke Abel 

Keld Jacobsen (lige år) valgt som næstformand. 

Gert Møller (lige år) valgt som kasserer og referent. 

Margit Pedersen (ulige år) som bestyrelsesmedlem. 

 

 

 

 

 

 



Opsamling fra GF: 

Stisystem forbi Haldbjerg. Gert har efterfølgende kontaktet kommunen: Det er meningen at stien skal fortsætte helt til Haldbjerg 

men at den er ret nedprioriteret.  Steen Heftholm foreslog at foreningen sendte en mail til Plan og Miljøudvalget og Teknisk udvalg 

for at holde gryden i kog. 

Keld snakker med Hans eller Johnny vedr. antennemasten. Hvis der ikke er planer om at fjerne den må vi kontakte kommunen for 

at høre hvordan v så forholder os. 

Info. Skabet bliver forsøgt lavet af en af de håndværkere der har meldt sig til legepladsdagene. 

Status på legeplads: 

Der er lagt fliser og lavet bålplads. Mangler at male bålhuset. Lillebjørn kommer i løbet af uge 24 og sætter legeredskaber op. 

Herefter bliver faldsandet kørt på. 

Børge vil få Ørskov til at sponserer en grill til bålhuset. Peter bestiller det sidste hos Skagen Beton. Sandfang: Gert har snakket med 

Karsten Højmark (98456305/29486112). Han sørger for at det bliver renset op. 

Sankt Hans: 

Udvalget har styr på det. Margit sender huskeseddel ud og sørger for indbydelse til Karen Lise.                  

Gert køber ind (Britta/Margit sender indkøbsliste). 

Peter sørger for slikposer og bestiller evt. hoppepude. Og kontakter Nabe vedr. musik (Gert har forberedt Nabe). 

Byggesag: 

Gert var blevet kontaktet af Kenneth Olsen vedr. disp. af udhæng. Bestyrelsen enige om at det er beslutningen fra GF 2002: 

På basis af denne sag, besluttede bestyrelsen at alle fremtidige sager, vil blive sendt i nabohøring uanset sagens art. Bestyrelsen blev dog pålagt, at 

det forventes fra generalforsamlingen at bestyrelsen tager aktiv del i sådanne sager, og at man sikrer at servitut, som er tinglyst på alle parceller i 

Haldbjerg ikke fraviges i væsentlig grad. 

Dvs. ingen skriftlig godkendelse fra bestyrelsen. Byggesager køres gennem kommunen. 

Emner til næste møde: 

Fælleshus, antennehus og opfølgning på antennesag (Keld), Byskilt og juletræ, oprydning af træer på Pynten. 

 

Ref. Gert 20100706 

 

Gert har efterfølgende talt med Gitte (98455021) vedr. antennen. Der findes kontrakt der pålægger Antenneforeningen, at der skal 

ryddes op ved kontraktens udløb. Gitte tager kontakt til Johnny Holm. 

Vedr. træer på arealet syd for bakkevænget tager hun kontakt til Bo Storm for at høre hans vurdering. Men vi skulle nok ikke regne 

med at der fulgte penge med! . 

Kontrakten skal fornyes. Hun sender et udkast til en ny kontrakt (efter sommerferien). Men der er ingen problemer i det. Og hun 

sender luftfoto. 

Fredskov: Kontakt Lars Enevoldsen vedr. plan for fredskoven (stier, fældning, studsning). 


