Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. marts 2010
Afbud: Ole Nielsen
Ikke fremmødt (uden afbud): Søren Koustrup og Lona Boel.
Fremmødt: Gert Møller, Bjarke Abel, Keld Jacobsen og Margit Pedersen.
Dagsorden: 1. Konstitution af bestyrelsen
2. Legeplads
3. Evt.
Punkt 1:
Gert orienterede om at han gentagne gange (mundtligt, skriftligt og ved personligt fremmøde hos Lona)
havde rykket Lona om at indkalde til bestyrelses møde.
Gert og Lona havde i januar 2010 aftalt at Gert skulle indkalde til bestyrelsesmøde. Lona ønskede ikke
længere at være formand men havde lovet Gert at forblive menigt bestyrelsesmedlem, så bestyrelsen kunne
være beslutningsdygtige.
Der var kun fremmødt 2 bestyrelsesmedlemmer, så bestyrelsen var ikke beslutningsdygtige. Gert ringede til
Lona og hun indvilgede i at komme kortvarigt. Hermed var bestyrelsen beslutningsdygtige og kunne
omkonstituere sig.
Lona ville nu udtræde helt af bestyrelsen. Aftalte at hun sendte en udtrædelsesmail til Gert og at hun
afleverede foreningens papirer hurtigst muligt. Suppleant Keld Jacobsen indtræder herefter som
bestyrelsesmedlem. Lona forlod mødet.
Bestyrelsesmedlem Søren Koustrup har ikke givet lyd fra sig ved tidligere indkaldelser og skulle være
fraflyttet området. Suppleant Margit Pedersen indtræder herefter som bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen i Haldbjerg Vangen Grundejerforening pr. 9/3 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

Bestyrelsesmedlem (på valg ulige år)

13

Rep. i Distriktsudvalg:

Svend Erik Pedersen, Hyldevænget 11

Punkt2:
Gert orienterede om legepladsudvalgets arbejde og ansøgningen blev fremlagt for bestyrelsen.
Havde modtaget tilsagn om 85.000 kr. fra LAG og sponsorbidrag for ca. 50.000 kr. Manglede at få tilsagn
fra distriktsudvalget om yderligere 85.000 kr. Foreningens bidrag er ca. 12.000 kr. plus evt. uforudsete
udgifter.
Foreningen har fået byggetilladelse af kommunen.

Punkt 3:
Vedligeholdelse af Haldbjergvej er kommunens ansvar. Beboerne på Hyldevænget har
vedligeholdelsespligten på fortovet på Hyldevænget.
Gert tager kontakt til kommunen vedr.:
Græsslåning på Haldbjergvej, Vanding af evt. nyplantede træer og grøft for enden af Bakkevænget.

Foreningen har overtaget Antenneforeningens hus: forslag ønskes.
Hjemmesiden: Er der nogen der kender nogen, der kan være behjælpelig med siden?
Forslag om at spørge Johnny om han ville påtage sig opgaven.
Naturvejleder Bo Storm kommer den 1. maj og afholder en oplevelsestur med udgangspunkt i området.
Nærmere information kommer senere.

Næste møde: Tirsdag den 4. maj 2010 kl. 19:00 hos Bjarke Østervænget 18

Ref. Gert Møller

