
HALDBJERG – VANGEN 
GRUNDEJERFORENING 

Bestyrelsesmøde hos Mia Onsdag d. 11. april 2018 kl. 19.00 

 
 

DAGSORDEN: 
 
1. Godkendelse af dagsorden - GODKENDT 
 
2. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 8. marts 2018 - GODKENDT 
 
3. Godkendelse af referat fra Generalforsamling den 10. april 2018 samt evaluering 
af Generalforsamlingen - GODKENDT 
 
4. Konstituering af bestyrelsen –  
 Formand: Bjarne 
 Næstformand: Morten 
 Kassere: Margit 
 Sekreter: Mia 
 Bestyrelsesmedlemmer: Peter, Line og Anette 
 
5. Evaluering af bestyrelsens ekskursion til omegnens madpakkehuse den 8. april 
2018. Hvad gør vi nu? –  

Der er kommet svar fra PMU, med forslag og priser til madpakkehus og 
muldtoilet.  
Jeanette Kristensen 98459165, skal kontaktes vedr. godkendelse fra 
kommunen.  
Mette Hardam 30129210 – har været medvirkende til opførelsen af Lyngså 
legeplads, som er den vi er inspireret af.  
Mia er tovholder på dette.  
 
Det er blevet besluttet at vi køber 2 nye dækgynger til den store legeplads. 
Derudover har vi besluttet at købe 2 vippedyr, et til hver legeplads.  
Det hele bliver købt og monteret af Lille Bjørn APS. 

 
6. Sankt Hans-bål. Hvem gør hvad?  
 Lørdag d. 23/6 er Sankt Hans. 
 Vi sætter teltet op, vi benytter Østervænget vej telt. 
 Opgaver i forbindelse med: 

- Bålet afrettet, Peter ansvarlig 
- Hekse fabrik, Anette ansvarlig 
- Lyd ved båltaler, Margit ansvarlig 
- Opsætning af teltet, Peter ansvarlig 
- Popcornmaskine, lys og lyd i teltet, Margit ansvarlig 
- Indbydelse, Bjarne ansvarlig 
- Bestilling af borde og bænke 5 sæt, Anette ansvarlig 
- Gave til båltaler, Bjarne ansvarlig 
- Engangsservice, Margit ansvarlig 
- Bestilling af mad, Margit 



- Drikkevare, Margit 
- Vi hjælpes alle af med at rydde op og tage teltet ned dagen efter. Kl. 11.00 

mødes vi på legepladsen.  
 
7. Skift af pengeinstitut 
 Vedtægterne blev godkendt i går på general forsamling. 
 Der er fortsat 6, der ikke har betalt. Der udsendes rykkegebyrer IGEN! 
  
 
8. Eventuelt 
 Vi skal have legepladserne gået efter.  
 Det sker fredag d. 25/5 kl. 16.00. Der gives pizza efterfølgende ligesom sidst.  
 Mia ligger på facebook og hjemmeside.  
 
 Landsbyløbet planlægges over mail. 


