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HALDBJERG-VANGEN GRUNDEJERFORENING 
Generalforsamling den 7. maj 2019 

BERETNING 
 
Det er nu tredje gang, at vi holder Generalforsamling her i Wilma’s Cafeteria i Vangen. I det 
års tid, der er gået siden sidst, har der været afholdt fem ordinære bestyrelsesmøder samt 
to ekstraordinære. På det første af bestyrelsesmøderne konstituerede bestyrelsen sig med 
mig som formand, Morten Bundgaard Rasmussen som næstformand, Mia Morsing Nielsen 
som sekretær, Margit Pedersen som kasserer og Peter Pedersen, Anette Bjerregaard 
Nielsen og Line Damgaard Jensen som ordinære bestyrelsesmedlemmer. 
 
Ud over at virke som bestyrelse er foreningens bestyrelse tillige den primære arbejdskraft 
eller dem der initierer når der skal ske noget i området. Vi sørger for, at alle ”de 
sædvanlige” programpunkter løber af stablen som de plejer, men det er jo nu engang 
sådan det fungerer i den her slags foreningsarbejde. Derfor er det af stor betydning, at 
bestyrelsen har det godt sammen og trives i hinandens selskab, hvilket i høj grad er 
tilfældet hos os. Og så sætter vi stor pris på, at der af og til kommer lidt flere flittige hænder 
når der skal arbejdes. 
 
Nogle af ”de faste” arbejdsopgaver, som bestyrelsen tager sig af, er fx: 

 Tilrigge til fastelavn og afvikle tøndeslagning 

 Planlægning, gevinstindkøb og afvikling af bankospil 

 Vedligehold og maling af legepladserne og bålhytten 

 Fremstilling af heks til Sankt Hans 

 Afvikling af Skt. Hans aften 

 Arrangere virksomhedsbesøg 

 Introduktion til nytilflyttede 

 Og så videre – og så videre 
 
Vi har i det forløbne år på bestyrelsesplan drøftet en række relevante spørgsmål og 
fokusområder for det fremtidige arbejde for vort lokalområde. Blandt de emner, som vi har 
arbejdet med, kan nævnes: 

 Hjertestartere – hvor kan vi søge om midler til disse og hvor kan de ophænges? 

 Nabohjælp – er det ikke smartest hvis det er hver enkelt gade eller bydel, der selv 
etablerer kontakten? 

 Træfældning – hvad kan vi som forening gøre? 
Disse områder har allesammen vores fokus og vil blive afklaret i en eller anden 
udstrækning i det fremtidige arbejde. 
 

I starten af september var vi et par stykker der brugte en dag på at male og lakere og luge 

og rive i ”Hyggekrogen”, den lille legeplads for enden af Kløvervænget. Og så forventer vi, 

at der dukker et par landsbypedeller op lige her i disse dage og bruger lidt tid på at 

vedligeholde vore legepladser. Der var som sædvanlig kommunal inspektion af 

legepladserne i efteråret, hvor man fandt et par småfejl, som skulle rettes. Jeg har aftalt 

med inspektøren, at vi venter til engang her i foråret når vores byggeri af madpakkehuset er 

færdigt. 

 

Og netop madpakkehuset og multtoilettet er jo et kapitel for sig og er faktisk blevet til i 

erkendelse af, at vi ikke har udsigt til at få et egentligt medborgerhus her i Haldbjerg-

Vangen, som der blev talt om ved sidste års Generalforsamling. Det betød, at bestyrelsen 
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brugte en lørdag på at køre Vendsyssel rundt for at se, hvad der var lavet andre steder og 

derved få inspiration til hvordan vi kunne tænke os det her hos os. Vi nedsatte et 

byggeudvalg under ledelse af Mia Morsing som har stået for hele processen lige fra 

hjemtagning af støttekroner fra diverse fonde til kontakten til håndværkerne og frem mod 

den endelige færdiggørelse af hele byggesagen. Der har været et par håndværkersvigt 

undervejs, som forlængede hele byggeriet med et par måneder, men det tyder på, at 

historien får en ”Happy Ending” og de sidste småtterier falder på plads. Hele dette projekt 

har naturligvis en pris, men den del af det vender vi tilbage til når Margit fremlægger 

regnskabet. 

 

Jeg lavede en aftale med Frederikshavn Kommune om at de ville bruge et par dage på at 

oprette trappen for enden af Haldbjergvej. Resultatet blev acceptabelt, der er stadig nogle 

af trinene der vender lidt sjovt, men i det mindste ligger de dog fast nu. Vort 

bestyrelsesmedlem, Peter, har truet med at rense trappen for ukrudt her i sommer, og det 

kan vi kun se frem til med glæde. 

 

Margit og jeg har haft et par møder med det nye pengeinstitut, Arbejdernes Landsbank, for 

at få vort bank-skifte til at ske så gnidningsfrit som muligt, og det mener jeg bestemt er 

lykkedes til vores fulde tilfredshed. Kontakten til vort hidtidige pengeinstitut sluttede uden 

problemer af nogen art. 

 

Der blev som altid lavet en helt utroligt farlig heks op til Skt. Hans aften, og det lykkedes da 

også at få hende sendt afsted til Bloksbjerg. Båltaler denne gang var Medlem af Folketinget 

Bjarne Laustsen, der berettede om ting fra Christiansborg og andre mærkelige steder. Igen 

i år blev Holger Drachmanns ”Midsommervise” hjulpet godt på vej af vort medlem, 

musikpædagog Pia Teien, der sang for og akkompagnerede på guitaren. Også vores lokale 

sang ”Oppe i Haldbjerg” blev lige tygget igennem ved samme lejlighed. Der var et flot stort 

fremmøde af medlemmer, der ville høre vores båltaler, det hang måske lidt sammen med, 

at der var arrangeret fællesspisning i det telt, der var rejst nede på legepladsen. Det blev en 

god aften med hygge og højt humør. 

 

Frederikshavn Kommunes Distriktsudvalg var oprindeligt initiativtager til en sportsevent, 

som har vist sig at blive en gevaldig succes. Det er et kombineret cykel-, mountainbike-, 

maraton- og hyggeløb, der henover sommeren binder kommunens 28 landsbyer sammen. 

Her hos os kom løbet forbi den 29. maj og vi var naturligvis klar til at agere post med 

uddeling af læskedrikke og andre fornødenheder, både oppe på Øksnebjerg og hernede på 

Trafikcentret.  

 

Den 2. november havde vi vort vellykkede bankospil for medlemmer og familie. Et 

velbesøgt arrangement med nogle flotte præmier, dels købte og dels sponserede. Margit 

ledte os traditionen tro igennem de mange spil, hvor både børn og voksne fik præmier med 

sig hjem. Helt sikkert et arrangement som vi forventer at gentage allerede nu til efteråret, 

faktisk er det planlagt til at blive afholdt fredag den 1. november, så sæt allerede nu kryds i 

kalenderen. 

 

Den første lørdag i december havde vi atter engang sat hinanden stævne for at sætte 

byens sneskærme op henover Sørens mark, men efterårspløjningen var ikke slut, så vi 

besluttede at aflyse vinteren i år. Spørgsmålet er, om vi fremover dropper sneskærmene, 

idet nogle af plastikskærmene efterhånden er i ringe stand og måske ikke kan holde til 

endnu en sæson. Det lykkedes os efter en del tovtrækkerier for et par år siden at få et 

kommunalt finansieret juletræ med lys på henne ved busskuret i Haldbjerg. Det har været et 
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par flotte træer, som vi har haft her, så sidste efterår gik jeg derfor til Frederikshavn 

Kommune og bad om at få et tilsvarende juletræ i Vangen. Efter en hel del tovtrækkerier 

besluttede man at bevilge os et stort flot træ i stil med det der står i Haldbjerg. 

Så vores tradition med at tænde juletræet omkring 1. december blev for nok sidste gang 

gennemført i år. Næste gang finder vi sandsynligvis på et eller andet nede ved vort nye 

madpakkehus, måske med noget gløgg og æbleskiver og varm kakao til ungerne. 

 

Årets tøndeslagning blev holdt lørdag den 2. marts og var igen i år en knaldhamrende 

succes med rigtig mange deltagende børn og forældre. Der blev kåret både kattekonge og -

dronning samt givet præmier til bedst udklædte. Foreningen var vært ved sodavand og 

boller samt kaffe til de voksne. 

 

Udover alle disse arrangementer, arbejdsweekender og mødedage er der hele ”den daglige 

drift”, altså alt det, der bare sker i bestyrelsen: 

 Morten, der desværre i forbindelse med sit job har været en del fraværende, men 

som troligt møder op de gange hvor han har været hjemme. 

 Margit, der går rundt med kontingentopkrævningerne og senere hen med 

rykkerskrivelser til de husstande, der ikke kan tage sig sammen til at få betalt 

kontingentet. 

 Mia, der er den, der er headmaster for foreningens Facebookgruppe og vores 

Hjemmeside, foruden at hun tillige er vores sekretær. 

 Peter, der har fingeren på pulsen og er første mand på pletten, når der skal rykkes 

igennem eller bruges kræfter. 

 Anette, der altid tager sig tid til at bage et fad boller eller en skuffekage til et af 

arrangementerne. 

 Line, der altid er der med en frisk kommentar og i øvrigt ikke er bange for at tage fat, 

når der er brug for det. Line har samtidig pladsen i Distriktsudvalget at tage vare på 

og svarer gerne på spørgsmål om Distriktsudvalgets virke og aktiviteter. 

 Eller mig selv, der må bruge stor energi og mange ressourcer på møder med de 

kommunale myndigheder om store og små opgaver. Eller fodre vore nyhedsmedier 

med stort og småt her fra lokalområdet. Eller må bruge tid på at besvare 

henvendelser fra medlemmer om for- eller imod vindmøller eller gadebelysning eller 

cykelsti eller skolebusdrift eller hækkeklipning på Pynten eller regulering af 

rågebestanden og så videre og så videre og så videre. 

 

Som nævnt og som det er de fleste bekendt har vi både en Hjemmeside og en 

Facebookgruppe, hvor Mia er ansvarlig for driften af begge. Det er med Facebookgruppen 

således, at alle kan melde ind med informationer for resten af gruppen, men der har været 

et par episoder, hvor det har knebet med et sobert og høvisk sprog og hvor det har været 

nødvendigt at udelukke folk fra gruppen. Det hører heldigvis til undtagelserne og vi oplever 

normalt ikke noget, der giver anledning til hævede øjenbryn. 

 

Hele det omfattende bestyrelsesarbejde foregår i fritiden og er ulønnet, og vi får altså heller 

ikke nedsat medlemskontingent. Bestyrelsesmøderne holder bestyrelsen på skift hos 

hinanden, hvor den, der er vært, selv afholder alle udgifter til sodavand, kaffe og kage. Som 

en beskeden kompensation for alt dette lader vi Grundejerforeningen være vært en gang 

om året ved en middag for bestyrelsesmedlemmerne + ægtefæller hos en af os. Det er 

efterhånden en mangeårig praksis om vi anser som værende rimelig og som vi bestemt 

agter at fortsætte med. 
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”Det er svært at spå, især om fremtiden”, som Storm P. udtalte engang. Så det skal jeg 

undlade, men jeg vil dog gerne melde ud, at vi allerede nu har en aftale med formand for 

Frederikshavn Kommunes Plan- og Miljøudvalg Mette Hardam, der har sagt ja til at komme 

en tur ud på Pynten og holde årets båltale den 23. juni. Jeg kan kun anbefale alle at møde 

frem til en forhåbentlig lun aften i bålets skær. 

 

Bjarne Krogh-Pedersen 

formand 


