
HALDBJERG – VANGEN 
GRUNDEJERFORENING 

Bestyrelsesmøde hos Line Tirsdag d. 9. oktober 2018 kl. 19.00 

 
 

DAGSORDEN: 
 
1. Godkendelse af dagsorden - GODKENDT 
 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2018 - GODKENDT 
 
3. Økonomi v/ Margit, herunder skift af pengeinstitut, status 
 Vi har en god økonomi. Vi har modtaget penge fra Distriktsudvalget.  

Der har været møde med Arbejdernes Landsbank. De opretter nu nye kontoer 
og dankort. Når de nye kontoer er klar, vil de sørger for, at skiftet bliver 
iværksat. Der vil i løbet af 2-3 uger komme nogle papirer, som alle 
bestyrelsesmedlemmerne skal underskrive.  

 
4. Nyt fra Byggeudvalget v/ Mia 

 De er i fuld gang på værkstedet ved PMU. De vil begynde opsætningen i uge 
41. Vi forventer, at madpakkehuset vil stå færdigt i løbet af ugerne 45-47. 
Multtoilettet i ugerne efter.  
Vi har sendt en forespørgsel til kommunen omkring, hvad det vil koste at få 
byggemodnet legeplads grunden. Da vi på sigt gerne vil have vand og strøm 
på legepladsen.  
Så snart husene er klar, skal alle hjælpe til! Der skal ligges fliser og 
legeredskaberne skal have olie. Der skal bestilles sand og fliser hjem.  

 
5. Logo for Haldbjerg-Vangen v/ Bjarne 

 Vi vil have valgt et logo til vores forening. Vi vil gerne give hele foreningen 
mulighed for at være medbestemmende. Der er kommet et forslag fra 
formanden. Vi vil åbne for en konkurrence, hvor alle kan komme med deres 
forslag. Der vil være en gevinst til det vagte Logo, samt til nogle af de 
medlemmer der har stemt på det vindende Logo. Det hele vil foregå over 
facebook.  

 
6. Bankospil fredag d. 2. november v/ Margit 
 Mia skaffer mikrofon. 
 Kage: Line bager 2 stk.  
 Alle medbringer en kaffe.  
 Der er næsten styr på alle gevinster. 
 
7. Sneskærme v/ Peter 

 Der er dele af hegnet, der er blevet for dårligt. Der vil derfor kun komme et 
mindre hegn op i år.  
Det vil blive gjort samme dag, som vi sætter juletræet op. Det er den 1/12 kl. 
14.00-16.00.  

 
8. Bordet rundt 
 Der er kommet ny skraldespand på legepladsen. Her er dog ikke sortering. 



 Vi har forsøgt at få en repræsentant fra kommunen ud og fortælle om 
affaldssortering. Men vi har ikke modtaget svar på dette.  
 

 
9. Næste bestyrelsesmøde, torsdag den 10. januar 2019 hos Bjarne 
 
8. Eventuelt 
 


