Referat

GENERALFORSAMLING
i Haldbjerg-Vangen Grundejerforening
Tirsdag den 24. maj 2022 kl. 19.00 på
Fru Olsens Cafeteria, Nordvej 4 i Vangen.

Referat: Der mødte 50 personer op.
1. Valg af dirigent og
stemmetællere
Keld blev valgt som dirigent.
Stemmetællere blev: Preben, Erik og Elly

2. Formandens beretning
Se vedhæftede dokument

3. Regnskab
Se vedhæftede dokument

4. Indkomne forslag
Se nedenfor

5. Eventuel
De manglende hvide striber på understedvej. Der er blevet
gjort opmærksom på det, både ved kommunen og politiet.
Men måske hvis flere borgere henvender sig, så sker der
måske mere. Så hvis nogen har mulighed for det, må de
meget gerne tage kontakt til kommunen.
Line gav opdatering omkring fjernvarme. Meldingen fra
distriksrådet er, at der ikke kommer fjernvarme til Haldbjerg.
Vedr. dagsorden, pkt. 5, Valg:
• På valg til bestyrelsen er:
Mia Morsing Nielsen, Østervænget 17 --- GENVALGT
Peter Pedersen, Østervænget 3 --- GENVALGT
Line D. Jensen, Nøddevænget 6 --- GENVALGT
Birger Højvang Jensen, Hyldevænget 25 --- GENVALGT
På valg som revisor er:
Gert Møller, Bakkevænget 9 --- GENVALGT
• På valg som revisorsuppleant er:
Keld Skovborg Jakobsen, Østervænget 9 --- GENVALGT

Vedr. dagsorden, pkt. 4, Indkomne forslag:
• Forslag om fældning af allé træerne på Haldbjergvej
Åben debat. Grundejerforeningen kan ikke tage beslutning herom.
Den enkelte grundejer kan henvende sig til kommunen, der har vedligeholdelsespligten
af træerne.
Hver grundejer har vedligeholdelsespligten af rabatten.
Grunden til nogle ønsker dem fjernet er, ujævne fortov grundet rødder, svært at slå
rabatten grundet rødder, blade i tagrender.
Det handlede primært fra Nøddevænget ned til bakkevænget.
Brug gerne app’en Giv et prej, ved henvendelse til kommunen.

Venlig hilsen

Mia Morsing Nielsen
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 5. maj tilmelde sig hos
kasserer Margit Pedersen, Kløvervænget 18, tlf. 2552 0829, kasserer@haldvang.dk

