Referat af generalforsamling i Haldbjerg - Vangen Grundejerforening
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg:
På valg til bestyrelse er: Bjarke Abel
På valg som suppleant er: ??
6. Distriktsudvalget ny Frederikshavn Kommune v/ Finn Myken
7. Eventuelt.

1.

Johnny Holm meldte sig ”frivilligt” til dirigent. Der var ingen kampvalg.
JH startede med at slå fast at både den første generalforsamling og den anden generalforsamling var rettidigt
og lovligt indkaldt. Det var blevet besluttet på sidste års generalforsamling at indkaldelse kunne ske ved opslag
på hjemmesiden, Info-kanalen og på opslagstavlen ved busskuret.

2.

Formanden lagde ud med at konstatere, at beretningen dette år ville blive meget kort. Arbejdet i bestyrelsen har
stort set ligget stille i år grundet stort arbejdspres. Formanden beklagede dette, og undskyldte, hvis nogen ikke
skulle have fået svar på henvendelser til bestyrelsen. Formanden opfordrede til, at de beboere, der har
overskud, lyst og energi, melder sig under fanerne da der er brug for ildsjæle til at få ting til at ske i vores
lokalområde.

3.

Kassereren startede med at redegøre for at finanskrisen også havde ramt HVGF. Foreningen har således tabt
ca. 7.500 i 2008 regnskabet (og 3500 kr. i 2007). De løbende faste udgifter beløber sig til ca. 20.000 kr.
(vedligeholdelse, havemand og renovation). Foreningen har pt. En formue på 50.223,05. Regnskabet er
godkendt af begge revisorer uden anmærkninger. Et enkelt spørgsmål fra salen vedr. hvad posten
Arealvedligehold dækkede. Regnskabet godkendt af generalforsamlingen.
Peter Nielsen havde stillet forslag om at HVGF skulle søge kommunen om at få bevilget 4 nye egetræer til
alleen på Haldbjergvej. Bestyrelsen rettet henvendelse til Park & Vej (Efterfølgende har Park & Vej afvist at
ville finansiere opstillingen af 4 nye træer – heller ikke en løsning hvor de leverede træerne og HVGF selv
plantede). Park & Vej har vedligeholdelsespligten på Haldbjergvej hvor Hyldevænget ligger bag ved.
Bjarke Abel genvalgt
Der var ingen frivillige til den ledige bestyrelsespost. Ole Nielsen (suppleant) indtræder derfor i bestyrelsen.
Efter nogle sværdslag lykkedes det at få valgt 2 suppleanter: Margit Pedersen og Keld Jacobsen.

4.

5.

Bestyrelsen består således af:
Lona Boesen (på valg lige år), Bjarke Abel(på valg ulige år), Gert Møller (på valg lige år), Søren Koustrup (på
valg lige år) og Ole Nielsen (på valg ulige år).
Suppleanter: Margit Pedersen (på valg ulige år)og Keld Jacobsen (på valg lige år – kun valgt til 2010)
Revisorer: Finn Myken (på valg i lige år) og Gunnar Allerslev (På valg i ulige år). Det blev ikke besluttet om
Gunnar skulle fortsætte som revisor. Bestyrelsen vil være meget taknemmelig om Gunnar vil tage tjansen i en
periode mere.
Finn Myken sidder som rep. I distriktsudvalget. Ønsker at udtræde når der er valg til efteråret. Supplant:
Elsebeth Myken.

6.

7.

Finn Myken startede med at fortælle lidt om Distriktsudvalget. 26 rep. Fra diverse små byer i kommunen og 3
politikere. Der er ca. 2 mil. Kr. at dele ud af til forskellige projekter. Af projekter kan nævnes: Endeløse stier
(til fods, cykel eller hest. Måske kan Lyngbye bidrage med kirkestier), Skagens Odde, Gårdbo Sø, Gærum (
fest – 4 stier rundt om Gærum), Understed Legeplads, Ø. Holmen, Dybvad Søpark og Hørby Legetårn m.m.
Hvis HVGF skal have del i puljen er det vigtigt at komme i gang og få søgt. Der er stadig penge i puljen.
Trafikdæmpende foranstaltninger: Johnny redegjorde for de møder der gennem hans tid i bestyrelsen er blevet
afholdt med div. Myndigheder. Haldbjergvej er en hovedtrafikåre og derfor er der særlige regler. Opfordring til
at få opstillet nogle skilte. Opfordring til beboere i området om at vise det gode eksempel – både med hensyn
til fart og parkering i vejkryds (specielt Østervænget/Haldbjergvej) og overfor udkørsel fra grundene.
Brev til Blæksprutten/grundejere om at være opmærksom på farten. Evt. få Politiet herop med en fartmåler.
Affald for enden af Kløvervænget. Der er blevet smidt fiskeaffald som lugter forfærdeligt. Hvis (i øvrigt ikke
lovligt - der er et skilt) ordning skal kunne fortsætte er det selvfølgelig let haveaffald på pladsen. Bestyrelsen
slår fast at det ikke er tilladt at smide nogen form for affald på arealet og henviser til Affaldspladsen i Vangen
(Mandag 12.30-18.00, lørdag 08:00-12:00).
Legepladsudvalg: Kim Jensen, Lars Maaizschalf, Britta Christensen, Finn Myken og Gert Møller.
Aktivitetsudvalg for børn (og barnlige sjæle): Britta, Peter, Lars og Gert.
Opfordring til at få lavet ”opslagstavlen”.
Peter foreslog at få Naturvejleder Bo Storm herud og fortælle lidt om området.
Peter foreslog at indkøbe 3 bord-bænke sæt til områderne.
Lille legeplads. Må ikke udvides ud over det eksisterende ifølge brev som Esben er i besiddelse af. Forslag om
at den lille legeplads gøres mere attraktiv for de små børn og at den store legeplads ved boldbanen skal være
for de større børn.
Gert opfordrede til at man henvendte sig til én fra bestyrelsen hvis der f.eks. mangler hunde poser,
skraldespande mangler at blive tømt eller noget man synes trænger til vedligehold i stedet vente med at
beklage sig til GF.

Opfordring til at grundejeren på Hyldevænget der har sand og fliser
liggende på Haldbjergvej om at få ryddet op. Alternativt rydder
kommunen op på grundejernes regning (eller Grundejerforeningens).
Johnny Holm takkede for god ro og orden.
Gert Møller
Sekretær (i dagens anledning)

Johnny Holm
Dirigent.

