Referat fra
Generalforsamling i Haldbjerg/Vangen Grundejerforening.
Onsdag den 15. maj 2013

1. Valg af dirigent.
Gert meldte sig mere eller mindre frivilligt.

2. Formandens/bestyrelsens beretning.
Britta bød velkommen og takkede de fremmødte. Hun efterlyste samtidig forslag til
hvorledes fremtidige generalforsamlinger kan afholdes, så flere møder op. Forslag
modtages gerne.
Endvidere takkede hun bestyrelsen for godt samarbejde i det travle, forgangne år.
Bestyrelsen havde dernæst opdelt beretningen som følger;
Anette berettede om årets mange aktiviteter: Sankt Hans festen, som faldt på en
lørdag hvorfor der var gjort mere ud af denne end tidligere år. Flagermusaften som
blev afviklet med en skattejagt. Juletræs – tænding med hygge ved bålhuset.
Fastelavnsfesten med rigtig mange børn tilmeldt. Foredrag med Wiera Lorentzen i
Understed forsamlingshus, også en succes. I en kold fredag morgen i februar blev
Haldbjerg udtrukket som Fredagsflække i P4 Nordjyllands radio. Det blev til et par
timers direkte program hvor flere borgere gav interview. Vi modtog et flot diplom for
indsatsen, da vi desværre ikke har et fælleshus eller lignende, medbringes diplomet
fremover til diverse arrangementer.
Affalds indsamling var aflyst i år, selvom vi alle kan se et behov har der de seneste
år kun været opbakning til dette fra bestyrelsen og deres familier, derfor var vi enige
om at sløjfe dette i 2012. Der var planlagt et besøg, for børnene, på Sørens gård.
Dette er udsat på ubestemt tid.
Peter berettede om træfældning ved trappen samt ved boldbanen. Kommunen
kommer og laver ”affaldet” til flis inden længe. Vi planlægger at plante syren buske
langs boldbanen og Potentilla buske ved trappen. Der er lavet aftale med beboere
på Bakkevænget 4 & 6 vedr. beplantning på pynten. Beplantningen fældes snarest
muligt, da vi ikke modtager hektarstøtte for det område så længe det er beplantet.
Berit berettede om den gamle legeplads, som netop er i gang med at blive
renoveret. Det gamle legetårn + rutsjebane er nedrevet. Der er lagt fliser, og inden
længe kommer der nye legeredskaber, samt borde/bænke sæt. Vi har fået bevilget
12.000 kr til dette projekt via Distriktsudvalget. Legepladsen får navnet
”Hyggekrogen”.

Kjeld berettede kort om hjemmesidens tilbliven. Vi er bevilget penge fra
Distriktsudvalget til opbygning af hjemmeside.
Ydermere takkede han de mange frivillige som gør et stort stykke arbejde; Ole for
arbejde med hjemmesiden. Erik for græsslåning på Pynten. Anne & Romuald for
opsyn med legepladsen. Karen-Lise for at bringe ”post” rundt. Sidst men ikke
mindst Bent for udlån af lokale til Fastelavn.
Kjeld fortalte at bestyrelsen har besluttet at sende bårebuket til begravelse, ved
medlemmers dødsfald. Han orienterede ydermere om at bestyrelsen igen havde
valgt at opsætte snehegn op for derved at mindske fygning. Det er planen at dette
ligeledes opsættes de kommende vintre.
Britta berettede om trafikdæmpende foranstaltninger. Der kommer en sidehelle på
Haldbjergvej, med lys. Denne placeres ovenpå asfalten og kan derved flyttes om
nødvendigt. Der kommer en gadelygte ved bus skuret, med udtræk således
juletræet kan trække strøm herfra. Der kommer hajtænder på Østervænget &
Bakkevænget. Vi får en byport på Haldbjergvej. Det er endnu uvist om
busstoppestedet ved Europavej i sydgående retning, flyttes til Industrivej som
foreslået. Cykelstien på Understedvej er der ikke sket noget med siden sidst. Men vi
har besluttet at ”bide os fast” og ikke give op.
Margit berettede om at vi var heldige at få solgt både rutsjebane og antennemast
for 700 kr.
Jf. forrige års generalforsamling var der forslag om at indhente andet tilbud på
græsslåning. Kommunen vil ikke hjælpe os med denne opgave. Dernæst er der
indhentet tilbud som er få hundrede kroner billigere end den nuværende. Det bør
tages i betragtning at vi fremover vil spare på vedligehold af trappe-området, idet
bestyrelsen har valgt selv at overtage dette. Dernæst bliver der ikke udgifter til
klipning af hyben/pil ved boldbane & trappe, da dette jo er fældet. Så alt i alt kan vi
ikke spare noget på, at vælge en anden plæne-mand. Der er stor tilfredshed med
den nuværende løsning og enighed om at denne bibeholdes.
3. Regnskab
Margit gennemgik regnskabet som er godkendt.
4. Valgt
Britta, Margit og Berit var alle på valg til bestyrelsen – alle blev genvalgt.
Morten var på valg som suppleant, han blev ligeledes genvalgt. Gunnar Allerslev er
genvalgt til revisor.
5. Distriktsudvalg
Britta fortalte kort om Distriktsudvalget, hvor hun har siddet i stedet for Svend. Britta
ønsker nu at træde ud, Kjeld er suppleant men ønsker ikke at træde ind. Bjarne

Krogh vil gerne sidde det næste år, inden der igen skal vælges ny repræsentant.
Det er vigtigt at vi er repræsenteret, også selvom der nu er færre penge at søge. Vi
har søgt om 2 bevillinger og fået begge (hjemmeside og renovering af legeplads)
6. Intro til hjemmeside/adviseringssystem
Anette orienterede ganske kort om det nye adviseringssystem som nu er oprettet
på hjemmesiden (højre kolonne, nederst)
Flest muligt bedes tilmelde sig så vi kan få et optimalt system hvor der kan deles
alt, stort som små. Naturligvis vil borgere, uden adgang til internettet, fortsat
modtage ”papir-post”. Der vil snarest komme instruks, både på hjemmesiden men
også via papir  ALLE BEDES OPFORDRE/HJÆLPE HINANDEN MED AT
MELDE SIG TIL
7. Indkomne forslag
Afvikling af aktier
Margit orienterer om at foreningen ejer nogle få aktier. I 2012 er disse steget
ganske lidt i værdi (nuværende værdi ca 5000 kr). Der er forslag om at sælge disse.
Der er delte meninger om de bør sælges nu hvor kursen er lav, dog er der enighed
om (afstemning) at bestyrelsen har ret til at vurdere hvornår det er aktuelt at sælge
dem.
Bogbus V/ Ejvind Lyngbye
Lyngbye er ikke til stede og ingen er sendt i hans øjemed. Vi opfordre folk til at
henvende sig til Lyngbye hvis de vil være med til at støtte op om bevarelse af
bogbussen.
Uddybning af bestyrelsens opgaver V/Bonnie Nielsen
Britta forklarede ud fra vedtægterne hvilke opgaver bestyrelsen ikke ønsker at gå
ind i. Det er bestyrelsens holdning at borgere, ved utilfredshed etc, hver især må
henvende sig til de forskellige instanser (kommunen) således de kontinuerligt, og
fra flere (mange), modtager henvendelser. Fx i sager om bogbus og snerydning.
Bestyrelsen vil til enhver tid bakke op om, og deltage ved ”aktioner” som kæmper
for nye/bevarelse af tiltag i området.
I sager med involvering af flere grundejere, fx spørgsmål om beplantning og skel,
ønsker bestyrelsen ikke at være domsmænd. Der opfordres til at gøre brug af
hegnstilsynet, kommunen etc.
Fjernelse af de to yderste hække ved Tingstedet V/Bonnie Nielsen.
Pga. begrænset udsyn ved Nøddevænget ønskes de to yderste rækker hæk fjernet.
Der nås til enighed om at disse i stedet klippes ned. Willy vil varetage denne
opgave i nær fremtid.

8. Evt.
Svend undrer sig over placering af den trafikdæmpende sidehelle. Vi må holde os til
at der er lavet mange beregninger fra kommunens side i forhold til dette, og at
placeringen er ganske velovervejet. Der har tilmed været afholdt borgermøde samt
partshøring for de nærliggende grundejere. Ydermere kan sidehellen flyttes hvis det
viser sig at placeringen er forkert.
Claus vil gerne vide hvilken funktion dækslet på Pynten har. Nogen mener at vide at
der under dækslet findes ventiler som sikkerhedsforanstaltning i forbindelse med
olieledningerne.
Margit (kasserer) Der udskrives ALT FOR MANGE rykkere i forbindelse med
kontinent opkrævning. Der strammes derfor op på dette fremover. Der er forslag om
at pålægge rykker-gebyr.

Herefter smørrebrød samt hyggeligt samvær
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