
HALDBJERG – VANGEN 
GRUNDEJERFORENING 

Bestyrelsesmøde hos Peter Torsdag d. 30. januar 2020 kl. 19.00 

 
 

DAGSORDEN: 
Tilstede: Margit, Bjarne, Peter, Morten og Mia 
Afbud: Line 
 
1. Godkendelse af dagsorden - GODKENDT 
 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 24. oktober 2019 - GODKENDT 
 
3. Økonomi v/ Margit  

Alt er nu betalt omkring legepladsen. Den har kostet foreningen ca. 25.000 kr. 
Resten er kommet ind ved hjælp af midler.  
Regnskabet er lavet færdigt for 2019. Det er underskrevet af Bjarne og Gert. 
Der mangler kun Søren, som er på skiferie for øjeblikket.  
Der er nu styr på forsikringerne igennem Tryg.  

 
4. Udskiftning i bestyrelsen  
 
5. Aktivitetskalender (se bilag) – Den er tilrettet dette år.  
 
6. Siden sidst: 

- Julearrangement på legepladsen, den 1. december 2019 
Der kom desværre ikke ret mange. Det var også lidt for sent på dagen, så det 
var blevet mørkt. 
- Sogneaften m. Jens Chr. Larsen, den 21. januar 2020 
Det var et flot arrangement og med super fremmøde. Det kostede foreningen 
knap 1000 kr. Så det var godt givet ud.  

 
7. Kommende arrangementer: 
 - Tøndeslagning lørdag d. 22/2 kl. 14.00 
 Peter undersøger om vi kan være i vinduesfabrikken. 
 Margit indkøber ind.  
 - Besøg på Frederikshavn Rådhus d. 24/3 kl.19.00 
 Der er kommet forslag til programmet.  
 Bjarne laver en indbydelse, og der skal tilmelding til.  
 - Generalforsamling d. 28/4 kl. 19.00 
 Margit spørger Wilma, om vi kan være der.  
 
8. Distriktsudvalget v/ Line 

 Det er blevet besluttet at hvert landdistrikt får tildelt 10.000 kr hvert år til egen 
disposition. Hvornår vi får pengene udbetalt, vides endnu ikke.  
Landbyløbet – Vi valgte at sige nej tak til at være startby. Vi ved endnu ikke, 
om vi er med på ruten, som gennemkørsel by.  
Strandforum Øst – Stranden udfor vores byer bliver ikke tilgodeset. Så der vil 
ikke komme fornyelse her eller en navne ændring.  



 
9. Hjertestarter 
 Mia ansøger Tryg Fonden om en hjertestarter 

 Bjarne har taget kontakt til Forsyningen. De vil gerne give strøm til, hvis den er 
placeret over for busskuret oppe i Haldbjerg.  

 
10. Bordet rundt 

Margit: Hvorfor får grundejerforeningen ikke besked fra Park og vej, når der 
sker ændringer i vores by? Der er sket ændringer om fortovene blandt anden. 
 Bjarne vil forsøge at få en dialog i gang. 
Stien for enden af Østervænget er meget mudret i øjeblikket. Vi vil undersøge, 
om kommunen vil give den en omgang flis.  
Mia: Margit og Peter står altid for hundelorte skraldespande og toilettet på 
legepladsen. Så det må være rimeligt at de hver for en ting for at gøre det.  
Vi har besluttet, at de hver får et gavekort for at gøre indsatsen.  
Der er blevet fjernet nogle medlemmer fra facebook gruppen, som ikke har 
interesse i foreningen.  
Bjarne: Kan der mon være nogle pensionister i foreningen, som kunne have 
lyst til at skabe et fællesskab, som kunne gå til hånde i vores område.  
Vi vil gerne gøre området mere attraktivt. Det der gør området spændende er 
blandt andet havudsigten.  

 
11. Eventuelt, herunder næste bestyrelsesmøde 
 
 


