HALDBJERG – VANGEN
GRUNDEJERFORENING
Bestyrelsesmøde hos Peter

Torsdag d. 28. sep 2017 kl. 19.00

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden – GODKENDT
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde - GODKENDT
3. Økonomi
 Margit er fraværende, men melder at økonomien fortsat er stabil.
 Havetraktor til foreningen. Vi har endnu engang debatteret, om der skal købes en
havetraktor til foreningen. Vi ved, den vil være indtjent på 2 år ca. Men er meget i
tvivl, om der vil være opbakning hertil. Vi mener, at der i hvert fald skal være 10-12
mand i en samlet gruppe om opgaven. Vi tænker videre.
4. Siden sidst
 Rengøring/oprydning på legepladserne 7. juni – Dejligt med godt fremmøde. Det gik
hurtigt, da vi var så mange. Vi gentager succesen til foråret.
 Møde om tværgående samarbejde 15. juni – Der har været møde i sognerådet. De
vil gerne om vi i samarbejdet med hele pastoratet, kan danne et blad/magasin. Men
ikke alle foreninger vil være med, derfor er der usikkerhed om projektet.
 Distriktsudvalgsmøde d. 19 juni – Landsbyløbet blev rost, stor succes.
 Møde med rep. fra Frederikshavn kommune. - Bjarne har haft besøg af en fra
Ejendoms afdelingen. Hun var interesseret i hvilke områder, der tilhører kommunen
og grundejerforeningen. Der blev også talt om trappen ned til legepladsen. Vi vil
gerne have den ny anlagt. Bjarne er inviteret til et møde omkring trappen.
 Sct. Hans 23. juni – Det var en dejlig aften med god opbakning. Vi har taler klar til
næste år 2018. Men har hovederne i blød i forhold til 2019.
 Landsbyløbet d. 27. juni – Stor succes, alle var tilfreds med foreningens indsats. Vi
er klar igen til næste år.
 Aflysning af tur til Vogn 13. august – Der var desværre ikke nok tilmeldinger.
 Distriktsudvalgsmøde 24. august – Ikke mere nyt. Men givende møder.
 Landdistrikskonference 20. september – Stor forsamling med mange ideer til hvad
der kan hjælpe i de små samfund.
 Nytårskur 23. september – Dejlig aften med god mad. Vi sætter pris på dette
arrangement i bestyrelsen.

5. Fremtidige emner
 Middag med Frederikshavns borgmester + distriktsudvalgsmøde 2. oktober –
Bjarne deltager. Her vil det blive fortalt at Bjarne ikke genopstiller, men at vi har en
ny repræsentant i sigte. Her skal det klarlægges, om der er mulighed for at etablere
en pavillon på den store legeplads. Så vi ved, om der er en reel chance, eller vi skal
droppe ideen.
 Møde om tværgående samarbejde d. 3. oktober – Vi vil gerne deltage i bladet, hvis
alle deltager. Vi vil dog ikke kaste megen økonomi i projektet.











Banko i maskinhallen 3. november – Vi fortsætter succesen. Margit er tovholder.
Valg til distriktsudvalget 22. november. – Vi har valgt at valghandlingen foregår
skriftligt. Vi sender en seddel rundt, hvorpå der står at Line er vores nye
repræsentant. Og kommer der ikke skriftlig indsigelser, antaget vi valget som
godkendt.
Sneskærme opsættes + juletræet tændes 2. december – Peter er tovholder. Der
skal købes nye pæle. Vi antager, at kommunen igen stiller juletræ til rådighed.
Distriktsudvalgsmøde 11. december – Bjarne deltager for sidste gang.
Bestyrelsesmøde hos Anette 9. januar 2018
Skift af bank. – Danske bank har fået et plettet ry. Der er kommet brev fra Danske
bank, at det fremadrettet vil koste ca. 1000 kr. om året at eje aktier. Vi vil derfor
gerne sælge vores aktier. Vi vælger derfor at skifte. Margit kasser har fået lov til at
vælge den nye, valget er faldet på Arbejdernes landsbank. Der sættes gang i
processen.
Pavillon – Bjarne er blevet kontaktet omkring mulighed for at få en del af
heldagsskolen. Den skal gerne være tømt til april, og så er Vennelyst sat til at rydde
sagen.

6. Eventuelt
 Der er overskud i distriktsudvalget, vi vil gerne søge disse midler til pavillon.

