
HALDBJERG – VANGEN 
GRUNDEJERFORENING 

Bestyrelsesmøde hos Margit Torsdag d. 22. sept. 2016 kl. 19.00 

 
 

DAGSORDEN: 
 
1. Godkendelse af dagsorden - GODKENDT 
 
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde - GODKENDT  
 
3. Økonomi v/ kassereren 
Vi er har stadig en god økonomi. Der kommer ikke mange udgifter resten af året. 
 
4. Opfølgning af sager 

 Skt. Hansbål 
Super aften til trods for vejr. God tilslutning. Borgmester godt tilfreds med hele 
arrangementet. Vi har allerede en taler klar til næste år. Så glæd jer! 
Bjarne har lavet en ny by sang. Den vil også kunne høres til Sankt Hans 2017.   

 Tur til Vogn 
Positive mennesker, godt vejr og gode aktiviteter. Flot tilslutning! Der var rig 
mulighed for børnene til at lege.  

 Brev fra medlem vedr. beskæring af buskads 
Der er svaret på brevet. Og der er slået efter reglerne omkring skelpælene.  

 Pavillon-sagen – Den er ikke afskrevet endnu. Det er stadig under behandling, 
hvem der skal modtage den. Skulle vi modtage den, er det grundejerforeningen der 
står for alle udgifter.  

 Landsbypedellerne 
De har været her og luet samt malet den store legeplads. Vi er meget tilfredse og 
håber de når at komme igen i år. Men der er rift om dem i de andre foreninger. Indtil 
videre gælder ordningen kun 1 år.  

 Hjemmeside/Facebookgruppen  
Vi vokser stille i facebook gruppen. 
På hjemmesiden vil der bliver ryddet op og ryddet ud i gamle opslag.  

 Andet 
Der er kommet takkekort fra Ole og Anettes bryllup. 
Den lille legeplads trænger til en hakning og lidt slåning. Derudover trænger skuret 
til en oprydning. Ordnes d. 24 september 9.30 
De sidste hundeposer er nu hængt op! Stativerne kommer ned og vi håber 
kommunen følger op, ved at hænge flere skraldespande op.  

 
5. Arrangementer i fremtiden 

 Bankospil 3. november 
Der gang i indkøb af gevinster. Vi tager gerne imod donationer.  
Der ligges opslag op på hjemmesiden og facebook.  

 Sneskærme 26 november 
De sættes op denne lørdag kl. 14.00, og samtidig tændes juletræet.  
Der sluttes af med æbleskiver og gløgg.  
 



6. Næste møde –  
12 januar kl. 19.00 (Hos Mia) 
23. marts kl. 19.00 (hos Bjarne) 

 
7. Eventuelt 
 


