
 
 
 

Referat af ordinær generalforsamling  
mandag den 21. maj 2007. 

Understed Forsamlingshus kl.19.30 
 
Dagsorden  
 

1. Valg af dirigent – Lyngbye blev valgt 
 
2. Formandens beretning  

 
 

En kort gennemgang af det seneste år… 
 
  

* Vi har fået vort bål hus opført på boldbanen – husk at bruge det! 
 

* Sommeren 2006 havde vi blomsterkrukker stående på Haldbjergvej – venligst opsat af Bangsbo 
Botaniske have – En stor tak til Bangsbo botaniske have for initiativet. 

 
* Uge 46 2006 afholdte vi valg til distrikts udvalget i Fr. havn ny kommune – desværre ikke den store 

succes, da der ikke mødte nogle op. Dette betyder vi ikke er repræsenteret – og derfor heller ikke har 
indflydelse på hvordan oplandspuljer og EU midler fordeles. 

 
* Feb. 2007 – Endnu engang afholdte vi fastelavn i hallen ved Albani depotet i vangen – stor succes med 

mange tilmeldte børn og forældre. Tak til Johnny for lån af lokalerne – håber vi kan få lov at vende 
tilbage næste år. 

 
* Desværre har vi også haft for tidlig skt. hans – dvs. vort bål er brændt ned. I den forbindelse vil jeg godt 

opfordre til at man ikke smider andet end haveaffald på bålet – dvs. ingen gl bygnings materialer og lign 
– eller ender det med vi ikke kan afholde Sct. Hans i fremtiden. 

 
* Der er sat nye net i fodbold målene på boldbanen – desuden flyttes de små fodbold mål fra boldbanen til 

legepladsen for enden af Nøddevænget – dette for de mindre børn også har mulighed for at spille bold, 
uden at skulle gå for lang fra hjemmet. 

 
* Alle minigolf baner er nu fjernet fra pynten. 

 
 

**** Opfordring til at der i aften findes en repræsentant til distrikts udvalget – det drejer sig om 6 møder pr. år. 
Hvis vi ikke er repræsenteret kan vi ikke have indflydelse på hvor pengene havner. 

 
Formanden  
 

 
3. Regnskab – blev godkendt. Se vedlagte 
 
4. Forslag fra bestyrelsen  

 
Ændring af vedtægter. Det foreslås at, vedtægterne ændres således bestyrelsen er 
beslutningsdygtig med 3 deltagende bestyrelsesmedlemmer, imod 4 i dag.  

 
Blev vedtaget – skal vedtages endnu en gang på næste ordinære generalforsamling i maj 2008. 
Indtil da blev bestyrelsen bemyndiget til anvende den ændrede vedtægt, således at det fra i dag 
vil være muligt for bestyrelsen at beslutte med 3 tilstedeværende medlemmer. 

 
Bestyrelsen har i flere år undersøgt mulighederne for at få tilskud til diverse opsætninger til at 
nedsætte hastigheden, alle forsøg har vist at vi ikke har været "udsatte nok" til at kunne blive 



 
berettiget til at komme i betragtning. Den eneste mulighed er derfor at vi selv opsætter noget - 
naturligvis i samarbejde med Politi og kommune. Bestyrelsen foreslår derfor at vi egenfinansierer 
opsætning af elektronisk "min fart" måler på Haldbjergvej (ved Hyldevænget) - prisoverslag 
100.000,-. Hvis det bliver vedtaget, vil vi kontakte kommune og Politi for at få tilladelse til opsætning. 

 
Som alternativ forslag – var der indkommet følgende under punkt 5 

 
5. Opsætning af elektronisk fartmåler er ensbetydende med at smide pengene ud af vinduet. 

Hvis fartmåleren viser 60 km/time så viser bilens fartmåler nok 65 km/time og det er føreren 
udmærket klar over. 
I øvrigt tror jeg at man kan få finansieret en udmærket chikane eller 2  for et beløb af 100.000 kr. 
Kommunen kan nok svare på hvad det vil koste med en permanent chikane som efter min vurdering 
vil være effektiv. 
mvh 
K.S.Jakobsen 
 
Der blev vedtaget følgende: 

 
Bestyrelsen fik accept til at komme med forskellige forslag til fartdæmpende foranstaltninger i 
Haldbjerg – Vangen området – hvorved man på generalforsamlingen principielt har vedtaget at 
opstille en eller anden form for fartdæmpende foranstaltning – økonomien dog taget i betragtning. 

 
Bestyrelsen vil arbejde videre med at finde forslag og få dem godkendt hos Teknisk Forvaltning/Politi 
hvorefter et eller flere forslag vil blive fremlagt på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling  

 
6. Valg   

På valg til bestyrelse er  Mikkel Jensen – ønskede ikke genvalg  
Bjarke Abel – genopstiller 
Nyvalgt blev Lona Boesen (Hybenvej 4) 
Bjarke blev genvalgt 
 

På valg som suppleant er Henrik Jensen – ønskede ikke genvalg 
   Søren Koustrup (Hyldevænget 16) blev nyvalgt  
 

 
7. Distriktsudvalget ny Frederikshavn Kommune – det var med glæde vi kunne konstatere at det trods 

alt var muligt at finde nogen som ville repræsentere vort område i Distriktudvalget – vi ønsker 
tillykke med valget til  

 
Finn Myken – Østervænget 17 
Som suppleant blev Elsebeth Myken valgt (samme adresse) – bestyrelsen meddeler dette til 
Frederikshavn Kommune. 

  
8. Eventuelt 

Hunde-HØM_HØM husk nu at tage posen med og sørg for at rydde op efter din hund!! – Der var 
enighed om at der omdeles en speciel hilsen udover referatet til alle husstande – som en ekstra 
reminder. 
Hold orden – det er forældrenes ansvar at deres børn holder orden på fællesarealerne – herunder 
bålhus  boldbane og legeplads.  
Til de børn som morer sig med at vælte de små børns legehus – LAD VÆRE! 
Der blev opfordret til at man var opmærksom på at ens kat ikke generer ens naboer – opfordring 
hermed givet videre! 
Bestyrelsen blev opfordret til at bruge opslagstavlen ved Busstoppestedet 

 
__________________    __________________ 
S. E. B Lyngbye    Johnny Holm   210507  
Dirigent     Sekretær   




