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Til foreningens medlemmer.

Kære alle sammen.
Olympiaden er udskudt 1 år, Hjallerup Marked åbner slet ikke i 2020, hvilket er første gang
siden 1744, Sindal Marked bliver heller ikke til noget i år, der er i skrivende stund 35
nordjyder, som er indlagt med covid-19. Ja, jeg kunne blive ved, der er et utal af
eksempler på den øjeblikkelige corona-krise, som efter sundhedsmyndighedernes skøn
endnu ikke har toppet, - altså, med andre ord, det bliver værre endnu.
Jeg skal derfor på vegne af bestyrelsen for Haldbjerg-Vangen Grundejerforening
bekendtgøre, at årets generalforsamling er aflyst.
Ved at aflyse generalforsamlingen overholder vi ikke vedtægterne. Da foreningens
vedtægter i sin tid blev til var denne umulige situation ikke til at forudse, men jeg vælger
alligevel at prioritere medlemmernes ve og vel frem for at læne mig op ad et sæt
vedtægter, og så må jeg som formand være parat til at tage de øretæver, der bliver uddelt
i den anledning.
Det kører ellers derudaf i vores lille forening. Vort flotte madpakkehus og multtoilettet er
helt færdigbygget, det har i runde tal kostet 212.000,- kr., hvoraf foreningen har betalt knap
30.000,- kr. mens resten er skænket af diverse sponsorer. Så foreningens formue var ved
udgangen af 2019 på 90.708,53 kr., hvilket vi i bestyrelsen finder tilfredsstillende.
Ved næste års generalforsamling vil hele bestyrelsen være på valg, således at de der
skulle have været på valg i år skal vælges for 1 år, mens resten skal vælges for en periode
på 2 år. Ved næste års generalforsamling aflægges der regnskab for de to år 2019+20,
ligesom der vil være en beretning der rækker to år tilbage.
Vort næste arrangement – hvis ellers det kan lade sig gøre i disse corona-tider – er bålet
ude på Pynten Sankt Hans aften. Jeg forudsætter, at det vil være muligt at brænde bålet
af, men vilkårene vil være afhængige af covid-19-pandemien, måske må den traditionelle
heksefremstilling eller båltalen sløjfes, men det må vi se på til den tid. Og så venter der
engang i efteråret et besøg hos vores borgmester Birgit Hansen, der jo som bekendt har
inviteret foreningens medlemmer til en kop kaffe på Frederikshavn Rådhus.
Jeg vil slutte med at ønske jer alle sammen en god sommer og nok engang beklage, at
generalforsamlingen i år måtte sløjfes.
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