Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 4. maj 2010
Afbud: Ole Nielsen
Fremmødt: Gert Møller, Bjarke Abel, Keld Jacobsen og Margit Pedersen.
Dagsorden: 1. Generalforsamling.
2. Legeplads
3. Evt.
Punkt 1:
Gert fortalte at Ole Nielsen (muligvis) ville træde ud af bestyrelsen. Han melder tilbage til Gert.
Men han ville gerne stå for foreningens hjemmeside.
Gert, Keld og Margit ønskede at fortsætte. Bjarke er ikke på valg. Finn Myken modtager genvalg
som revisor. Der er p.t. ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
Der afholdes konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Hvis der ikke dukker
noget op der haster, indkaldes der først til møde igen efter sommerferien.
Gert sørger for:

Bestille smørrebrød
Bestille øl/vand (kaffe og småkager droppes i år
Tjekke Understed Forsamlingshus
Snakke med Svend Erik Pedersen (distriktsudvalg)

Der nedsættes et Sankt Hans udvalg på generalforsamlingen.
Bestyrelsen i Haldbjerg Vangen Grundejerforening pr. 4/5 2010 består således af:
Gert Møller Bakkevænget 9

Kasserer og formand indtil generalforsamlingen 2010(På valg lige år)

Bjarke Abel Østervænget 18

Næstformand (På valg ulige år)

Keld Jacobsen Østervænget 9

Bestyrelsesmedlem (På valg lige år)

Margit Pedersen Kløvervænget 18

Bestyrelsesmedlem (og sekretær) (på valg lige år)

Ole Nielsen Nøddevænget 13

Bestyrelsesmedlem (på valg ulige år)?????????

Rep. i Distriktsudvalg:

Svend Erik Pedersen, Hyldevænget 11

Punkt 2.
Gert fortalte at foreningen har modtaget tilskud på 2 x 85.000 som tilskud til legepladsen.
Foreningen ”låner” penge til foreningen, således at der (måske) ikke bliver brug for en kassekredit
til legepladsen. Der skal således betales 1. rate(20.000) på dræne/gravearbejdet og de bevilgede
penge bliver først frigivet senere. Der er således overført 20.000 til Legepladskontoen, som så
betales tilbage, når de 2 x 85.000 går ind. Måske bliver det nødvendigt med flere overførsler.
Dræning og gravearbejde er gået i gang. Der opstilles beslag til rutchebanen i dag. Karsten og
Mogens aftaler selv indbyrdes slagets gang. Legepladsplaceringen og diverse dræn blev
gennemgået for bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår at havemanden skal være opsynsmand i sommerhalvåret.

Punkt 3.
Skrive til Haldbjerg Antenneforening vedr. fjernelse af antenne.
Peter er ved at skaffe egetræer til allen.
Bo Storm blev aflyst men vil komme i august i stedet.
Snak om beboeres uhensigtsmæssige parkeringer ud for vejkryds og indkørsler

Næste møde den 11/5-2010 efter generalforsamlingen.
Ref. Gert Møller

