HALDBJERG – VANGEN
GRUNDEJERFORENING
Bestyrelsesmøde hos Morten

Onsdag d. 28. august 2019 kl. 19.00

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden - GODKENDT
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 9. maj 2019 - GODKENDT
3. Økonomi v/ Margit
 Byggesagen
Vi mangler regning fra reparationer på den store legeplads. Klatrestativ og
bordplader trængte til udskiftning.
Projektet på legepladsen løber op i ca. 211.000 kr og vi har fået fondsmidler for
167.700 kr.
 Foreningen i alt
Der har været lidt udgifter til besøget fra distriktsudvalget. Men de har støttet med
mange penge til projektet, så derfor godt givet ud.
4. Byggeudvalget v/ Mia
 Forløbet af indvielsen af Madpakkehuset den 29. maj
Der var ikke så mange som vi havde håbet på. Men os der kom hyggede os.
 Reparationer på legepladserne – er de klaret?
Ja de er klaret.
 Hvad mangler i hele byggesagen?
Ikke noget, kun en regning.
 Kan udvalget nedlægges eller skal vi fx ændre det til en legepladsgruppe?
Vi nedlægger gruppen, der kan etableres en ny ved nye projekter.
5. Udsigten ud over havet, opfølgning på debat på Generalforsamlingen
Sagen er lukket fra grundejerforeningens side. Grundejerforeningen vil ikke tage parti i
sagen. Der er nogle borgere, der er i gang med nærmere undersøgelser. Så er man
interesseret i projektet må man rette henvendelse til disse.
6. Distriktsudvalget v/ Line
Udgår da line er fraværende.
7. Strandforum Øst v/ Bjarne
Udgår da Bjarne er fraværende.
8. Bordet rundt
 Peter: Hundeprutte stativet vil blive flyttet. Trappen ned til legepladsen bliver holdt
godt.
Foredrag med Jens Christian Larsen fra understedvejen. Skal fortælle om området,
om hvordan det hele har udviklet sig.
Vi satser på tirsdag d. 8 oktober. Der undersøges, om vi kan låne/leje sognehuset i
Understed.



Margit: Vi har leget maskinhallen d. 1/11 til banko. Sættes på facebook og mail
sendes rundt.
Har haft besøg af en forsikringsmand i forhold til at få brandsikret madpakkehuset.
Det er svært at få et tilbud på huset, men Margit arbejder videre.
Morgenmad på bålet – Vi vil gerne prøve dette projekt igen.
Vi har valgt lørdag d. 19 oktober kl. 9.30. Margit skriver mail rundt, når vi nærmer
os.

9. Nytårskur hos Margit
28. september kl. 18.30
Mia og Thomas melder desværre afbud.
10. Eventuelt, herunder næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 24. oktober kl. 19 hos
Line
Morten melder afbud er til søs.

