HALDBJERG-VANGEN GRUNDEJERFORENING
Generalforsamling den 24. maj 2022

BERETNING
Så er der gået 1 år, og det første år som formand for mit vedkommende. Jeg har jo ikke den
store erfaring, så jeg har tilladt mig at søge inspiration ved beretninger fra den foregående
formand. I det sidste år har der været afholdt 5 bestyrelsesmøder. På det første af
bestyrelsesmøderne konstituerede bestyrelsen sig med mig som formand, Morten
Bundgaard Rasmussen som næstformand, Line Jensen som sekretær,
Margit Pedersen som kasserer og Peter Pedersen, Birger Højvang Jensen og Nikolai Vinter
som ordinære bestyrelsesmedlemmer.
Vi som bestyrelse står for at få afholdt de faste traditioner i løbet af året. Derudover træder
vi til, når der pludselig opstår udfordringer, som kræver hurtig handling. Vi forsøger ofte at
bede foreningen om hjælp, og heldigvis kommer der gerne nogle og hjælper. Det er dog
vigtigt at vi i bestyrelsen hjælper hinanden, og heldigvid har et super godt samarbejde.
Nogle af ”de faste” arbejdsopgaver, som bestyrelsen tager sig af, er fx:
• Tilrigge til fastelavn og afvikle tøndeslagning
• Planlægning, gevinstindkøb og afvikling af bankospil
• Vedligehold og maling af legepladserne
• Fremstilling af heks til Sankt Hans
• Afvikling af Skt. Hans aften
• Arrangere virksomhedsbesøg
• Introduktion til nytilflyttede
Vi har indtil nu været heldige med at den forhenværende formand Bjarne Krogh, har haft tid
og lyst til at få vores lille by med frem i verden. Det har jeg dog ikke, og derfor kommer der
ikke så mange indlæg i nyhedsstrømmen. Jeg vil derfor gerne komme med en bøn, at hvis
nogen har tid og lyst må i meget gerne hjælpe mig på dette område.
Vi har i løbet af dette år afholdt en del forskellige arrangementer, og arbejdet med
forskellige emner på vores bestyrelsesmøder.
Jeg vil lige kort opridse nogle af de ting vi har arbejdet med.
• Sankt Hans på pynten, med båltaler Brian Kjær
• Hjertestartere: Vi har fået opsat en hjertestarter i Haldbjerg takket være en række
medlemmer, der var klar på at gå at samle ind.
• Landsbyløbet var forbi, hvor vi denne gang havde depot på legepladsen i
madpakkehuset.
• Halloween aften på legepladsen - stor succes med dette nye tiltag.
• Bankospil - denne gang lånte vi Rais kantine. Som altid stor opbakning og en
vellykket aften.
• Sneen kom i år - Vi oplevede for første gang længe at være sneet inde. Men
heldigvis hjalp vi hinanden, og lokale traktorer hjalp os fri igen.
• Fastelavn - igen benyttede vi vores madpakkehus. Heldigvis var vejret med os, og
det forløb rigtig godt.
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Ny bålhytte og shelter - Vi er i fuld gang med at søge fondsmidler, og har allerede
fået tilsagn fra Distriksudvalget. Så det er en realitet, at vi i løbet af sommeren vil få
udskiftet bålhytten, som denne gang bliver med en shelter.
Fjernvarme - det er en beslutning som nu er taget op i regeringen. Så vi må gå med
det.
Striber på haldbjergvej - politiet er blevet gjort opmærksom på det.
Sommerfest - Vi har arbejdet med og søgt penge til en sommerfest. Vi har dog fået
afslag på dette. Vi arbejder dog videre med projektet. Så der vil komme en byfest.

Nu har det jo i en vis udstrækning handlet om alt det vi laver i bestyrelsen, men vi må ikke
glemme at omtale vore to revisorer, Søren og Gert, som tilsammen står som
medlemmernes garanter for, at vi administrerer foreningens midler på en acceptabel måde
og at ingen af os har fingrene alt for langt nede i kassen. Dem er vi tilbøjelige til at glemme
selv om de yder en stor indsats, og det arbejde skal de altså have stor tak for.
Til slut vil jeg gerne opfordre jer alle til at møde op til Sankt hans 23/6.
Mia Morsing Nielsen formand

2

