HALDBJERG – VANGEN
GRUNDEJERFORENING
Bestyrelsesmøde hos Mia

Mandag d. 9. jan. 2017 kl. 19.00

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden – Det er godkendt uden kommentarer
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde – Godkendt!
3. Økonomi v/ kassereren: Økonomien ser fint! Der er ikke røde tal.
4. Siden sidst
 Bankospil 3. november i Maskinhallen – Der var fint fremmøde, og rigtig god
stemning. Vi var omkring 50 mennesker. Det koster omkring 1000 kr, at holde dette
arrangement.
 Sneskærme og juletræ 26. november – Der kom flere end ventet. Dejligt at folk
støtter op. Et flot stort juletræ fra kommunens folk.
 Vangen Containerplads – Der er på nuværende tidspunkt kommet nogle
tilbagemeldinger. Alle tyder på: Nej, ikke frivilligt styret.
5. Distriktsudvalget – Bjarne kan ikke deltage ved næste møde, men Line er vikar.
Landbyløbet kommer forbi i Haldbjerg. 4. etape d. 27 juni. Vi overvejer en
vandpost/forplejningspost ved legepladsen i bunden af bakken.
Vi tænker videre i at anskaffe et skur til den store legeplads. Vi ønsker os plads til et lille
thekøkken samt toiletforhold. Vi påtænker at inddrage distriksudvalget, samt søge fonde til
at få det økonomien i det på plads.
6. Forslag til mødedatoer og arrangementer i 2017
 Bestyrelsesmøde 9. januar hos Mia – er afholdt
 Tøndeslagning 26. februar - Peter + Anette ansvarlige – Datoen er vedtaget
 Bestyrelsesmøde 23. marts hos Bjarne – Datoen er vedtaget!
 Virksomhedsbesøg hos MOC 4. april - Morten arrangerer
 Generalforsamling 30. maj i Skolegade - Margit bestiller - Bjarne indkalder
Vi undersøge nye lokale tættere på hvor by. I håb om større tilslutning.
 Konstituerende bestyrelsesmøde 31. maj hos Line
 Fremstilling af heks og ”finpudsning” af bål 18. juni - Peter
 Skt. Hans-bål 23. juni - Margit + Mia arrangerer - Bjarne byder velkommen
 Evt. udflugt til Vogn 13. august - Peter ansvarlig
Vi vil gerne gentage succeen fra sidste år, men datoen er endnu uvidst.
 Bestyrelsesmøde 21. september hos Morten
 Bankospil i Maskinhallen – 3. november - Margit ansvarlig
 Sneskærme og juletræ opsættes 2. december - Peter + Line ansvarlige
 Juletræ tændes + glögg og æbleskiver 3. december - Margit ansvarlig
 Bestyrelsesmøde 9. januar 2018 hos Anette
7. Eventuelt




Træer – Vi vil undersøge hvad det koster, at få fældet nogle af træerne ved pynten.
Så vi igen kan se til Frederikshavn havn igen. Ydermere vil vi undersøge træerne
ved legepladsen.
Loppemarked på gårdspladsen Tværkær gård, der er forslag om dette. Line
melder sig som tovholder på dette. Det skal gerne være en weekend.

