Referat af generalforsamling i Haldbjerg – Vangen Grundejerforening 11/5-2010
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Formandens beretning.
Regnskab.
Valg.
På valg til bestyrelsen: Gert Møller, Keld Jacobsen og Margit Pedersen
På valg til suppleanter: Alle suppleanter er indtrådt i bestyrelsen

5.

På valg til revisor: Finn Myken.
Indkomne forslag.

6.

Legeplads.

7.
8.

Distriktsudvalg
Eventuelt.

Orla Jensen blev valgt til dirigent.
1. Formandens beretning.
Formanden (Gert) redegjorde for, hvorfor det var ham der stod som formand i aften og ikke Lona
Boesen. Gert havde året igennem gentagne gange telefonisk, skriftligt og ved fremmøde hos Lona
opfordret hende til at indkalde til bestyrelsesmøde. Lona og Gert aftalte i februar at Gert skulle
indkalde til bestyrelsesmøde på Lonas vegne for at omkonstituere bestyrelsen. Til det pågældende
møde i marts mødte Gert og Bjarke op fra bestyrelsen. Keld og Margit var indkaldt som
suppleanter. Afbud fra Ole. Bestyrelsen var således ikke beslutningsdygtig. Gert ringede til Lona:
Enten mødte hun op, så bestyrelsen var beslutningsdygtige eller også var hun stadig formand. Lona
mødte kort op og bestyrelsen blev omkonstitueret som følger: Keld Jacobsen, Margit Pedersen
(sekretær), Bjarke (næstformand) og Gert (formand og kasserer). Ole ønskede at udtræde af
bestyrelsen.
Formanden takkede legepladsudvalget (Britta, Finn, Lars, Kim) for et enestående godt arbejde med et enestående resultat (2x85.000 kr.).
Ligeledes stor tak til Peter for Sankt Hans og Fastelavn arrangementer(stor succes).
Orla og Peter har sørget for bestilling (og senere plantning) af egetræer til alleen på Haldbjergvej.
Antenneforeningen blev nedlagt og Bredbåndnord tog over. Problemer med huller i asfalt. Kontakt
bestyrelsen, hvis der stadig er mangler. GF har overtaget antennehuset. Vi har endnu ikke fået
nøglen. Gode forslag til hvad huset kan bruges til efterlyses.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer fra salen. Formandens beretning godkendt.

2. Regnskab.
Kassereren fortalte at regnskabet var gennemgået af begge revisorer uden bemærkninger.
Regnskabet gennemgået (kopi runddelt). Der var ingen spørgsmål fra salen. Regnskabet godkendt
af GF.
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3. Valg:
Gert Møller (på valg i lige år), Margit Pedersen (på valg ulige år) og Keld Jacobsen (på valg lige år)
blev alle genvalgt. (Ændring i forhold til dagsorden vedr. valg på lige/ulige år)
Britta Christensen (på valg ulige år) blev valgt ind i stedet for Ole.
Bjarke Abel er på valg ulige år
Henrik (Børge) Jensen (på valg ulige år) og Peter Nielsen (på valg lige år) valgt som suppleanter
Finn Myken (på valg lige år) blev genvalgt som revisor
Gunnar Allerslev er på valg som revisor på ulige år.

4. Indkomne forslag:
Der er ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne
Bestyrelsen fremkom med et forslag om nedsættelse af Sankt Hans udvalg for 2010:
Margit, Peter og Britta meldte sig.

5. Finn Myken orienterede om legepladsprojektet. Sponsorbidrag fra: Happy Days, Nikoline, LEcamping, Stenhøjhuse, PBJ Byg, Vangen Minilæsser, Vangen Auto, Centerbageren,
Lillebjørn og Danske Bank. Den lokale opbakning har været meget vigtig for størrelsen af
tilskuddet.
Arbejdet er gået i gang. Der er drænet langs grøften og denne er dækket til. De små træer er fældet
og der er drænet på det ”fugtige” område på boldbanen.
Bålhuset er renset for bark og der er gravet op om stolperne. Skal nu have olie/svampemiddel.
Redskaberne skulle komme midt juni.
Arbejdsweekend:

29-30. maj 2010. renovering af bålhus. Nærmere info sendes ud
19-20. juni og 26-27. juni 2010. Opstilling af legeredskaber m.m.

Info. Vedr. arbejdsweekender omdeles og der er tilmelding til Finn/Britta.
6. Ole Nielsen er vores nye WEB master. Johnny og Ole aftaler indbyrdes hvorledes overdragelsen skal
ske. Det er bestyrelsens og legepladsudvalgets håb at hjemmesiden kommer op at stå hurtigst
muligt.
7. Distriktsudvalg.
Svend Erik Pedersen fortalte om sammensætningen af Distriktudvalget (består af rep. fra 26
småbyer i kommunen og 3 rep. fra byrådet). Svend havde p.t. deltaget i 2 møder.
Svend ville arbejde for at der blev etableret en cykelsti fra Frh. forbi Haldbjerg. Der havde allerede
været meget modvind!!
Diskussion om ideen, skolebørnenes buskort m.m. Enighed om at ideen med cykelsti var glimrende.
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8. Britta vil gerne have, at der bliver arbejdet videre med at skaffe penge til projekter i
Haldbjerg/Vangen mens der endnu er penge at hente i Distriktsudvalget og LAG. Det er kun
fantasien, der sætter grænserne (multibane, udsigtsplads m.m.). Der er også legater og fonde at
søge. Legepladsudvalg sørger for at sammensætte en festkomité til indvilgelse af legepladsen.
Antennehuset kunne bruges til ”Klubhus” for de unge.
Erik Hauch spurgte om der var noget nyt mht stisystemet fra Frh. langs kystlinien til Haldbjerg.
Hedegaard kunne måske have givet et fornuftigt svar men var ikke til stede. Der havde været
”problemer” med de berørte lodsejere. Bestyrelsen kontakter kommunen.
Skab ved busskuret skal renoveres. Der var ingen handymand/kvinde blandt deltagerne. Derfor
forslag om at købe et nyt. Forslag om anden placering evt. ved postkassen. Inge Wærens mente at
den nuværende placering ved bussen var optimal.
Keld foreslog at bestyrelsesmedlemmer skulle være kontingent fri for at få flere til at melde sig til
bestyrelsen. Og er kontingentstørrelsen passende?
Britta (og dermed legepladsudvalget) havde i den grad savnet bestyrelsens opbakning under
arbejdet med legepladsen. Peter Nielsen spurgte hvorfor det kun var Gert der havde været synlig i
bestyrelsesarbejdet gennem længere tid. Britta bemærkede, at der var andre ældre medlemmer i
bestyrelsen også der kunne have forsøgt at indkalde til møde.
Forslag om at afholde en fast årlig vedligeholdelsesdag.
Opfordring til bestyrelsen om at lave en ”aktivitetskalender” så medlemmerne kan følge med i hvad
bestyrelses arbejder med.
Stien bag glascontaineren er ved at lukke til i brændenælder. Diskussion/usikkerhed om hvem der
ejer det pågældende grundstykke. Gert undersøger. Hvis det er GF´s kan vores havemand se på det
eller der kunne samles nogle folk i forbindelse med legepladsdagene. Hvis det ikke er GF´s areal skal
GF ikke vedligeholde det pågældende område.
Gert spurgte om der var nogen der vidste, hvad der skulle ske med antenneforeningens mast.
Johnny (Ex. Formand for Antenneforeningen) fortalte at der ikke var nogen planer om at fjerne
masten. Gert mente, at Hans havde givet udtryk for at masten skulle sælges. Johnny mente at man
kunne samle nogle folk og få den fjernet.
Det må være Antenneforeningens ansvar at ”rydde” op efter sig?

Sekretær
Gert Møller

Dirigent
Orla Jensen

