
HALDBJERG – VANGEN 
GRUNDEJERFORENING 

Bestyrelsesmøde hos Peter Tirsdag d. 1. juni 2021 kl. 19.00 

 
 

DAGSORDEN: 
 
1. Godkendelse af dagsorden - GODKENDT 
 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 10. april 2021 - GODKENDT 
 
3. Økonomi v/ Margit 
 - Kontingentindbetalinger og evt. restancer 

- Alle har indbetalt. Der er kommet 1 ny til i vangen 
 - Økonomien ser god ud. Vi har modtaget 20.000 i distrikstudvalget.  
 
4. Generalforsamling, status 

Der er kommet nogle tilmeldinger. Fristen er ikke slut endnu, så flere kan 
komme med.  
Det er i Wilmas cafeteria, ikke i lokalet ved siden af denne gang.  
Line tjekker coronapas.  

 
5. Kommende arrangementer: 

 Sankthansbål, hvem gør hvad? 
Margit køber mikrofon og højtaler, så vi i foreningen selv har.  
Margit køber øl og vand.  
Pia spiller guitar.  
Peter laver heks søndag d. 20/6 kl. 10.00, Margit kommer med tøj. 
Mia sender nyhedsbrev ud omkring mere træ på bålet og heksefremstilling.  
Peter skal sørge for at bålet kan tændes.  

 Loppemarked på legepladsen, hvornår, hvem? 
Beslutningen udskydes til den nye bestyrelse er samlet.  

 Besøg på Frederikshavn Rådhus, hvornår? 
Der er snart kommunevalg, så vi afventer.  

 Bankospil i RAIS’ kantine fredag den 5.november, Margit/Birger leder slagets 
gang. 
Der er styr på det.  

 Julen synges ind 28. november i Madpakkehuset ??? 
Det aflyses pga. manglende tilmelding sidste år. 

 
6. Hjertestarter, status 

Bjarne har tjekket op på om Frederikshavn kommune fortsat vil betale 
strømmen hertil. Det vil de gerne. De vil dog lave lidt ændringer i 
strømforsyningen.  
Vi får en hjertestarter. Stor tak til dem der gik ruter. Vi vil gerne som tak 
invitere dem på pålægskagemand i madpakkehuset.  
Vi skal have fat i nogle der vil være hjerteløbere. Der er 30 min kursus med.  

 
7. Distriktsudvalget v/ Line, herunder Landsbyløbet 



Johanna er med i landsbyløbets udvalg. Der er besluttet at en etape skal gå igennem 
haldbjerg vangen. Vi afventer, hvad vi skal bidrage med.   
De har godkendt 5 ansøgninger til godt 200.000 kroner. Der er dog fortsat penge at søge.  
Dette vil vi have i mente, når vi skal i gang med bålhytten og evt. andre nye projekter. 
 
8. Bordet rundt 

 Stjålne skilte 
Det er Park og vej der fjernet det ene, det har vi dog fået igen. Det andet er blevet 
stjålet.  

 Ødelagt chikane – Der er givet et praj til park og vej omkring den ødelagte chikane.  
 
9. Næste bestyrelsesmøde (konstituerende), hvor, hvornår? 

Vi mødes lige efter generalforsamlingen, altså samme aften og konstituere 
bestyrelsen. Der kan der også findes dato til næste bestyrelsesmøde. 


