Haldbjerg /Vangen Grundejerforening generalforsamling den 24. maj 2012

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Valg: På valg til bestyrelsen:
Keld Jakobsen. Modtager genvalg
Gert Møller. Genopstille ikke
På valg til suppleant:
Peter Pedersen
På valg til revisor:
Gunner Allerslev
Henrik (Børge) Jensen ønsker at forlade bestyrelsen før tid
Anette Jensen (suppleant) ønsker at indtræde i bestyrelsen
Finn Myken fratræder som revisor.

5.
6.
7.
8.
9.

Trafik/Skolebus
Distriktsudvalg ved Britta Kristensen
Udvalg
Indkomne forslag:
Eventuelt.

1.

Da ingen meldte sig frivilligt til dirigent posten besluttedes det at Keld Jakobsen tog denne post. Keld konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
17 fremmødte/stemmeberettigede.

2.

Velkommen til alle!

Det er Ikke mange der er mødt op til det her møde, men med de folk der så er mødt op, kan det kun blive et godt møde:-)
Vi har valgt at afholde mødet i Maskinhallen: Understed Idrætsforening har fået ny bestyrelse, som har sat prisen for leje af forsamlingshuset
op til 1000 kr. for leje af en aften. Det synes vi er for dyrt da Maskinhallen kan vi leje for 5 kr. i timen.
Tak til alle i bestyrelsen for et godt samarbejde. Desværre har to valgt at forlade bestyrelsen.
Gert: 13 år som kasser. Har i den grad gjort sin borgerpligt!!!
Børge: Mangler tid
Tak til begge for det arbejde i har udført.
Margit kommer hjem til jer begge med en lille erkendtlighed.
Året der er gået har været præget af arrangementer med stor opbakning og så har året været præget af at bestyrelsen har arbejdet med trafik
og har haft ekstra fokus på trafiksikkerhed.
Arrangementer:








Sankt Hans fest. Mange fremmødet specielt om eftermiddagen til bål, pølser, pandekager og konkurrencer. Vi har planer om at
Sankt Hans i år skal være med spisning, da den falder på en lørdag.
Børneloppemarked (på initiativ af Lenette)
Flagermusaften med Dannie Druehyld. (Drabelige og blodige historier og spåning)
Juletræ. Det lykkedes i år at få et juletræ op på Haldbjergvej takket været Peter. Tak for lån af garage til Inger og Erling:-)
Foredrag med Erik Kristensen om Haldbjergs og omegns historie. Der var 40 fremmødte. En Hyggelig aften, som har efterladt os
med spørgsmålet: Har byen 50 års fødselsdag i år?
Fastelavnsfest i Elforretningens lokaler (70 fremmødte) Tak til Bent for lån af lokaler.
Affaldsdag (10-12 fremmødte) Arrangementet var præget af ringe fremmøde som muligvis skyldtes det dårlige vejr. Bestyrelsen
må tage til overvejelse om dette arrangement skal bestå.

Trafik:
-Cykelsti: Underskrift indsamling med efterfølgende besøg hos borgmesteren. Et godt projekt- vi fik mange underskrifter og en del
opmærksomhed på projektet gennem aviserne. Der vil blive lavet en prioritets liste på Kommunen over hvor der mangle cykelstier.
-Trafik og trafiksikkerhed.

Vi har delt reflekser og veste ud til skolebørnene.
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Vi har haft kontakt med kommunen. Repræsentanter fra kommunen har været i Haldbjerg og set på trafiksikkerheden. Det har været en lang
proces. Der er holdt mange møder, lavet trafikmålinger og det hele er endt i en prioriteret liste af trafik ønsker, som vi har udfærdiget, det
højeste ønske står øverst. Listen omfatter 6 punkter:
1.

Cykelsti fra Haldbjerg til Frederikshavn.

2.

Fortov eller trafikdæmpende foranstaltninger på Øksnebjergvej.

3.

Trafikdæmpende foranstaltninger på Haldbjergvej eller andre tiltag der gør vejen mere sikker.

4.

Omlægning af busstoppested, således at bus nr. 73 Ålborg/Frederikshavn kører bag om Nicolines Cafeteria og stopper på
Industrivej i stedet for på Europavej.

5.

Snerydning og bedre belysning på trappen Haldbjergvej/Hybenvej (Stien gøres offentlig)

6.

Byporte

AD 2: Kommunens trafikmålinger har vist at der på dele af Øksnebjergvej køres over det tilladte, der er ingen fortov og det er her, hvor
oversigtsforholdene er dårligst. Skolebørn færdes ad vejen på vej til busstoppested og efter opførelse af legepladsen på Hybenvej færdes flere
mindre børn også her.
AD 3: Busstoppestedet på Haldbjergvej er det mest benyttede. Mange skolebørn skal stå på og af bussen her hver dag. Der er dårlig belysning
i og omkring stoppestedet og en del trafik. En del af børnene skal over vejen direkte over for busstoppestedet.
AD 4: Vores oprindelige ønske var at få flyttet læskuret ved busstoppestedet på Europavej, da det altid står under vand i dårligt vejr. Ideen
med at flytte selve busstoppestedet fra Europavej til Industrivej er en meget bedre løsning.
Specielt de unge som tager til uddannelsessteder i Ålborg og de børn der bl.a. går på Tranåskolen skal vente på bus her. Strækningen fra
Frederikshavn ad Europavej er en af Danmarks farligste veje , og er af Trafikministeriet karakteriseret som "sort vej". Busstoppestedet ligger
meget tæt på vejen, og derfor er det et ønske at undgå at de unge/børnene skal vente på bus ved denne vej. Specielt de unge figurerer i alt for
høj grad i ulykkesstatistikkerne og sker der en ulykke her går det rigtig galt.
AD 5: Stien skal være farbar og sikker for at undgå at specielt skolebørnene henvises til at benytte Hybenvejen, der er uden fortov. Halvdelen
af trappen er offentlig og den anden halvdel er vores. Vi har derfor ansøgt om at trappen gøres offentlig, således at kommunen har pligten til
at rydde trappen for sne om vinteren.
AD 6: Byporte vil bevirke at bilister bliver opmærksomme på at her starter byen og at hastigheden skal justeres efter dette. Det er Anettes
fortjeneste at vi er bevilget byportene! Annette har lavet ansøgningen. Forviklinger og misforståelse mellem kommunens udvalg har bevirket
at vi er bevilget byportene. De koster 20.000 kr. stykket og vi får temmelig sikkert 3 stk. i alt 60.000 kr. som måske kunne bruges til bedre til
trafikdæmpende foranstaltninger.
STATUS: Kommunen vil holde et møde med os om ovenstående for i samarbejde med os at kunne lave en plan for vores trafik-ønsker.
Andet
Snehegn: Har vi fået foræret af kommunen.
Teltkøb: Indkøbt et større telt til vores arrangementer.
Hjemmeside: Bestyrelsen har besluttet at købe en ny hjemmeside, hvor der kan adviseres fra. Ole er vores tovholder på dette projekt. Når der
sker ”noget” i byen kan vi hurtigt meddele dette til hinanden.
Bord/bænkesæt: Der er indkøbt 2 sæt til legepladsen.
Fremtid: Besøg på Sørens gård for at se grisene engang i juni. Et arrangement for børn.
TAK TIL :



Ole for hans arbejde med hjemmesiden.
Karen Lise for at omdele foreningens informationer i papirudgaver.
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Peter P for at sørge for hundeposer og affaldsposer.
Romuald og Anne for tjek af legepladsen for sten.

Formandens beretning blev godkendt
3.

Gert Møller fremlagde regnskabet som var blevet godkendt at revisor uden bemærkninger
Der havde været indtægter på 47.559.12 kr. og udgifter på 56.860.62 kr. derved et underskud på 9301.50 kr. Dette vil dog blive et
plus fra i år da kontingentet er forhøjet fra i år.
Se vedlagt bilag over regnskabet.
2 sager er gået til inkasso

En mente ikke de havde fået nogen giro kort – dette beløb er indbetalt.

En vil ikke indbetale da han mener at genbo skal fælde nogle træer – denne sag er gået til fogedretten.
Der blev spurgt ind til om prisen på havemanden (græsslåning)er realistisk. Bestyrelsen vil undersøge hvilke andre muligheder
der er og hvad pris det kan gøres for.

4.

Keld Jakobsen blev genvalgt.
Berit Andersen blev valgt til bestyrelsen
Anette Jensen blev valgt til bestyrelsen
Morten Bundgaard Rasmussen blev valg til suppleant
Gert Møller blev valgt til revisor.
Bestyrelsen består således af:
Formand: Britta Kristensen (på valg ulige år)
Næstformand: Keld Jacobsen (på valg lige år)
Kasserer: Berit Andersen (på valg lige år)
Bestyrelsesmedlem/sekretær: Margit Pedersen (på valg ulige år)
Bestyrelsesmedlem: Annette Nielsen (på valg ulige år)
Suppleant: Peter Pedersen (på valg lige år)
Suppleant: Morten Bundgaard Rasmussen (på valg i ulige år)

5.

Trafik/skolebus – nogle forældre har ytret ønske om at få ændret skolebussens afgangstid om morgenen ændret. Da bussen afgår
fra Haldbjerg kl. 7.23 og er ved Bangsbostrand skole kl. 7.30 dette er meget tidligt særligt om vinteren. Vi blev enig om at lade
dette ligge da de børn og unge som skal videre til andre udannelses steder også skal nå frem til tiden.

6.

Britta fortalte at hun har været til et møde i Distriktudvalget og mener at vi på sigt kan få gjort opmærksom på vores lille område
herude. Hun er inviteret på rundtur i distriktet og se hvad andre byer laver af tiltag. Der vil også blive mulighed for at søge i
såkaldt frimærkekasse til hjælp af hjemmeside, der kan højst ansøges om 3000 kr.

7.

Udvalgene er nedlagt da alle i bestyrelsen deltager med fælles hjælp til diverse arrangementer. Hvis der kommer store
arrangementer fremadrettet vil der selvfølgelig være mulighed for at nedsætte et udvalg igen. Vi ønsker selvfølgelig til enhver tid
en hjælpende hånd ved arrangementerne.

8.

Ingen indkommende forslag.

9.

Der blev spurgt ind til om der kunne gøres noget ang. sprængning af postkasser nytårsaften – Vi vil henstille til på hjemmesiden op
til Nytårs aften om at forældre fortæller deres børn at postkasse sprængning er hærværk.
HUSK på næsten alle veje i Haldbjerg er der højre vigepligt, så der henstilles til at se sig godt for når der køres på vejene.
Der henstilles til at man tager hensyn til andre trafikanter ved ikke at stille biler lige over for indkørsel og ud for stikveje.

Formand:_____________________________________________________

Kasserer:______________________________________________________

Bestyrelsesmedl.:____________________________________________

Bestyrelsesmedl:______________________________________________

Sekretær:_____________________________________________________

