
Referat bestyrelsesmøde den 10 september 2013 

Deltager; Margit, Britta, Peter, Berit, Keld og Anette. Gæste; Bjarne Krogh (Distriktsudvalget). 

Afbud fra Morten. 

Referent: Anette. 

 

Dagsorden: 
 
1 – 3. Distriktsudvalget  

4. Generalforsamlingen 

5. Økonomi  

4. Hjemmeside aktuelt  

5. Ansøgninger til D.U. – møde den 28. januar  

6 – 7. Afslutning af projekt Legeplads  

8. Fælles morgenmad  

9. Foredrag  

10. Sneskærme  

11. Tænding af Juleetræ  

12. Planlægning af nyt møde  

13. Bredbånd Nord  

14. Rydning af krat ved trappen + beplantning  

15. Grundejerforeningen fylder 50 år  

 
  

1. Bjarne har gjort sig overvejelser omkring hvordan Haldbjerg/Vangen kan byde ind med forskellige 

projekter. Der er forslag om Madpakkehus, toiletbygning, Vangen- marked, Haldbjerg/vangen 

kalender & Haldbjerggasterne.  

Alle sammen forslag som bestyrelsen bakker op omkring og ser gode muligheder i. 

Vi er enige om at vores meget store ønske er et fælleshus, men dette enorme projekt må baseres 

på frivilligt arbejde, hvilket virker temmelig uoverskuelig når vi tænker på hvor mange som møder 

op til øvrige ”arbejdsdage” ( fx legeplads og træfældning) Dertil kommer økonomien – det kræver 

enormt stort arbejde at søge diverse fonde. 

Distriktsudvalgets projekt ”Alle mand af huse” er omdøbt til ” Fra sted til sted, - kom og vær med” 

Dette navn var Bjarnes forslag og han vandt dermed en kagemand. Tillykke  

2. Der afvikles valg til Distriktsudvalget i uge 48. Hvert område afviklet sit eget valg (der er krav om 

dette) Bjarne og Britta laver indbydelser. Når vi ser hvor mange som tilmelder sig vurdere vi hvor vi 

kan afholde valget.  

3. Berit er valgt som suppleant til Distriktsudvalget. 

4. Næste års generalforsamling bliver fredag den 9 maj 2014. Der afvikles kombineret 

generalforsamling & 50 års fest for Grundejerforeningen. 

5. Der ses nuværende et lille overskud. Der er blevet brugt penge på en del projekter i året 

(Legeplads, buskrydder, skovning på Pynten) 

6. ”Hyggekrogen” er godkendt. Berit følger op på om Romuald & Anne fortsat holder opsyn. Obs til 

næste år; gummiet på gyngerne bliver klistret og skal skiftes. 

7. Færdiggørelsesattest (billeder + regnskab) sendes til Distriktsudvalget.  



8. Vi laver som noget nyt et morgen arrangement. Lørdag den 12 oktober kl. 9. Britta laver 

indbydelse.  

9. Forslag til foredrags emner ønskes. Der er forslag om en ”spis-sammen” aften fx i februar.  

10. Sneskærme på sættes den 15 november.  

11. Juletræet tændes den 1 december.  

12. Næste møde 12 november hos Peter.  

13. Henvendelse fra borger om det er muligt at få rabat hos Bredbånd Nord. Margit ringer om det er 

muligt. 

14. Rydning af krat ved trappen + beplantning. 

De sidste træer skal fældes, Britta rykker igen ved kommunen. Vi planter langs trappen til foråret. 

Krattet ryddes fredag den 27 september kl. 15.30. 

15. Til sommer kan grundejerforeningen fejre 50 års jubilæum. Vi har besluttet at fejre dette sammen 

med generalforsamlingen den 9 maj 2014. Vi håber at rigtig mange vil møde op. 

 


