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Hermed indkaldes til ordinær 
GENERALFORSAMLING 

i Haldbjerg-Vangen Grundejerforening 
 

Torsdag den 17. juni 2021 kl. 19.00 
på Wilma’s Cafeteria, Nordvej 4 i Vangen. 

 
 

Dette års Generalforsamling dækker for en periode på to år, idet 
sidste års Generalforsamling måtte aflyses p.g.a. coronapandemien. 
Derfor vil såvel beretning som regnskab være gældende for to år, og 
som det ses nedenfor vil også valgene til de forskellige tillidsposter 

være lidt mere omfattende end de plejer. 
Coronaen spøger stadig, så vi må være maximalt 1000 deltagere, 
hvilket nok ikke bliver et problem. Men samtidig vil det være en 

betingelse for at kunne deltage i mødet, at man kan fremvise enten 
en negativ corona-test som er under 72 timer gammel, eller et gyldigt 

corona-pas. Der vil af samme grund være adgangskontrol. 
 

OBS!!  Der er krav om mundbind medmindre man sidder ned!! 
 

 
 

Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 
1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Valg 
6. Eventuelt 
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Vedr. dagsorden, pkt. 5, Valg: 

 På valg til bestyrelsen for 1 år er: 
Mia Morsing Nielsen, Østervænget 17 --- modtager genvalg 
Peter Pedersen, Østervænget 3 --- modtager genvalg 
Line D. Jensen, Nøddevænget 6 --- modtager genvalg 
Birger Højvang Jensen, Hyldevænget 25 --- modtager genvalg 

 På valg til bestyrelsen for 2 år er: 
Morten Bundgaard Rasmussen, Øksnebjergvej 32 --- modtager genvalg 
Margit Pedersen, Kløvervænget 18 --- modtager genvalg 
Bjarne Krogh-Pedersen, Kløvervænget 7 --- modtager ikke genvalg 

 På valg som revisor for 1 år er: 
Gert Møller, Bakkevænget 9 --- modtager genvalg 

 På valg som revisor for 2 år er: 
   Søren Jensen, Haldbjergvej 16 --- modtager genvalg 

 På valg som revisorsuppleant for 1 år er: 
Keld Skovborg Jakobsen, Østervænget 9 --- modtager genvalg 

 
 
Vedr. dagsorden, pkt. 4, Indkomne forslag: 

 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indgives skriftligt og være mig i 
hænde senest den 3. juni. 
 
 
 

Venlig hilsen 
 

Bjarne Krogh-Pedersen 
Formand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en kop kaffe og en bid brød. 
De, der ønsker at deltage i denne del af arrangementet, bedes 

senest den 3. juni tilmelde sig hos 
kasserer Margit Pedersen, Kløvervænget 18, tlf. 2552 0829, 

kasserer@haldvang.dk 
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