
Referat Bestyrelsesmøde den 4 februar 2014 

Deltagere; Margit, Britta, Kjeld og Anette 

Afbud; Morten, Peder og Berit 

 

1. Økonomi 

Økonomien ser fornuftig ud – det ”løber rundt” 

2. Fastelavnsfest 

Søndag den 2/3 kl. 15 

Britta aftaler med Bent vedr. lokaler 

Anette sørger for tønder, kroner og lille gave til Bent som tak for lån af lokaler 

Margit sørger for vand/kaffe samt indbydelse 

Peder sørger for slikposer og fastelavnsboller 

Indbydelsen ligges på hjemmesiden og sendes kun med girokort ud til de som endnu ikke har 

tilmeldt sig på hjemmesiden. Der sendes samtidig endnu en opfordring om at tilmelde sig. 

3. Fødselsdagsfest 

Afholdes den 9 maj  - Først afvikles generalforsamlingen og derefter fest. 

Der er behov for ideer til underholdning – ideer modtages med glæde (opslag herom på 

hjemmesiden) Indtil videre følgende ideer; Line Dane, Lars Samuelsen (margit) 

Mad, - Helstegt pattegris med tilbehør( Margit taler med Kim). Øl/vin/vand sælges. Desserten 

tænker vi over! 

4. Legeplads/vedligeholdelsesdag 

Den store legeplads 24 maj kl. 9.30 

5. Hav/vindmøllepark 

Borgerhenvendelse om grundejerforeningens holdning. Britta sender svar via mail. Bestyrelsens 

holdning er at hvis en borger har særlig stor interesse og lyst til at gøre en indsats for/imod en sag, 

da er pågældende borger yderst velkommen til dette, evt via hjemmesiden. Bestyrelsen bakker 

naturligvis op om dette, men kan ikke gå ind i enkelt sager. 

6. Snehegn 

Nedtages fredag 21/3 kl. 16 

7. Tema på hjemmesiden 

”Derfor er det godt at bo i Haldbjerg” Britta laver indlæg til hjemmesiden. 

8. Kursus i hjemmeside-indlæg 

Ole laver lille undervisnings seance tirsdag den 18/2 kl. 19 

9. Borgerforslag 

Der er indkommet forslag om båltaler til Sankt Hans. Der er enighed om at det vil være en god ide. 

Britta sender svar til pågældende borger om selv at sætte sig i kontakt med en eventuel taler. 

10. Shelter-ordning 

Britta mødes med folk fra kommunen med henblik på optagelse i Shelter-ordningen. 

11. Evt. 

-Bent Brohus slår græsset i den kommende sæson. 

-Der er nødvendigt med endnu et OPRÅB om at folk fjerner efterladenskaber fra deres hund! 

 

 

 

Næste møde hos Anette (Nøddevænget 13) den 25 marts kl. 19.30 


