
HALDBJERG – VANGEN 
GRUNDEJERFORENING 

Bestyrelsesmøde hos Bjarne Torsdag d. 10. januar 2019 kl. 19.00 

 
 

DAGSORDEN: 
 
1. Godkendelse af dagsorden - GODKENDT 
 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 9. oktober 2018 - GEDKENDT 
 
3. Økonomi v/ Margit, herunder skift af pengeinstitut, status  

 Vi er nu flyttet helt til Arbejdernes landsbank 

 Margit har kigget på årsregnskabet. Der er 1 mindre, der har betalt kontingent. 
Dette er grundet flytning. Men Margit er på sagen. 

 Langbrugsstøtten falder hvert år.  

 Regnskabet ser eller flot ud. Dette kan selvfølgelig ses og høres gennemgang af til 
generalforsamling.  

 
4. Nyt fra Byggeudvalget v/ Mia 

 Det går lidt langsomt med huset, men vi har fat i PMU og rykker for at de skal 
komme videre. 

 Vi undersøger i forhold til strøm, vand og kloak på grunden ved kommunen. Men 
det er dyrt at få anlagt. Så vi overvejer fortsat.  

 Der vil blive bestilt fliser i den nærmeste fremtid 
 

5. Logo for Haldbjerg-Vangen 

 Vi arbejder videre på, hvor det skal bruges.  
 
6. Siden sidst: 

Bankospil 
 Folk virkede tilfredse og glade for arrangementet.  

Juletræer 
 Vi har 2 flotte juletræer i Haldbjerg og Vangen. Der var dog problemer 

med lyset i Haldbjerg. Vi løste det på bedste mulige måde.  
 Vi vil nytænke, hvordan vi markere tændingen af træet. Da det skal 

foregå samme dag, som kommunen sætter det til.   
Sneskærme 

 De kommer ikke op i år.  
 
7. Bordet rundt 

 Den store bunke træ på den store legeplads, arbejder vi på at kommunen snart 
kommer og fjerner. Da dette var aftalen.  

 Der har været syn på legepladserne, her var der kun små ting, der skal ordnes. Vi 
er på sagen.  

 Vi er ved at oprette en konto i XL-byg. Det betyder at i kan støtte 
grundejerforeningen, når i handler i XL-byg i Elling.  

 Vi vil indhente tilbud på det stykke at pynten, der skal slås fra andet firma. For at 
undersøge hvad der er billigst.  



 Sidste nyt fra distrikstudvalget:  
o De kommer på besøg d. 26 August. Her vil de holde møde i madpakkehuset.  
o Hanne Laursen vil lave en samlet guide over ruter i distriktet. Det vil 

udmunde sig i en folder samt en App.  
o Der vil i 2019 komme lidt mindre penge til støtte.  
o Landsbyløbet er oppe til revision, da det gav underskud. 

 
 
8. Mødekalender for 2019, herunder næste bestyrelsesmøde 

 
 
9. Eventuelt 
 


