
HALDBJERG – VANGEN 
GRUNDEJERFORENING 

Bestyrelsesmøde hos Mia Torsdag d. 21. marts 2019 kl. 19.00 

 
 

DAGSORDEN: 
 
1. Godkendelse af dagsorden - GODKENDT  
 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 10. januar 2019 - GODKENDT 
 
3. Økonomi v/ Margit, herunder revisionens evt. bemærkninger til årsregnskab f. 2018 

Regnskabet ser flot ud. Det har været ved revisorer, og der var ganske lidt at 
bemærke, som nu er rettet.  
Der er en 10 stykker, der mangler at betale kontingent. Der er sendt rykkere 
ud.  

 
4. Nyt fra Byggeudvalget v/ Mia 
 - forventet tidspunkt for ibrugtagning 
 Det er meget uvist! Vi rykker på dem, så meget vi kan. 
 - er der aftalt med borgere i byen om hjælp ved fliselægning o.a. ? 

 Der er flere, der har tilkendegivet de gerne vil hjælpe. Så vi håber på at dette 
passer.  
Anette ser om hun kan få en maskine ind på legepladsen, der kan flytte 
fliserne længere ind på pladsen.  
 - status for RAIS-bålplads. Vi har stadig store forhåbninger om, at vi kan få et i 
gave.  
 - indvielse af huset: dato – presse – ”klipning af snor”. Der kommer nærmere 
info om dette senere. 

   
5. Siden sidst: 

- tøndeslagning. Det var endnu engang en succes. Mange glade børn og 
voksne nød en dejlig eftermiddag. 

 
6. Generalforsamling tirsdag den 7. maj 2019 kl. 19.00: 
 - status vedrørende lokale ved Wilma’s 
 - på valg er: - Bjarne 
  - Morten 
  - Margit 

 - andet: Bjarne laver en indkaldelse, den kommer både på papir i postkassen, 
på hjemmesiden og på facebook. 

  
7. Bordet rundt 
 Line: Nyt fra distriktsudvalget.  
 Landsbypedellerne vil gerne have ønsker fra de forskellige foreninger.  
 Vi vil gerne søge om at begge legepladser bliver malet.  
 Luge/skuffe begge legepladser.  

 Landsbyløbet – Der er ændret i konceptet, så samme by er start og slut by. 
De vil derfor ikke komme igennem Haldbjerg/vangen på samme vis som sidste 
år. 



Peter: Det bliver rigtig godt, når de nye rabatter begynder at vokse igen med 
græs.  
Margit: Vi skal have fat i noget nyt faldsand og grus til den lille legeplads. Vi er 
ved at undersøge, hvor vi kan købe dette billigst. Vi vil undersøge med 
kommunen, om de har noget vi kan købe.  
Der har været holdt møde med KE Service, omkring græsslåning af 
legepladser og pynten. Han kom med et godt tilbud, så vi har valgt at skifte.  
 

 
8. Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 9. maj kl. 19 hos Peter 
 
9. Eventuelt 


