HALDBJERG – VANGEN
GRUNDEJERFORENING
Bestyrelsesmøde hos Line

Onsdag d. 31. maj 2017 kl. 19.00

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden - GODKENDT
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde - GODKENDT
3. Opsamling fra Generalforsamling, herunder konstituering af bestyrelsen
 Vi fortsætter, som hidtil med de poster vi har i bestyrelsen.
 Bjarne tager en samtale med Line fra kommunen omkring de chikaner, der er ved
indgangen til Haldbjerg. De er blevet forrykket i forhold til udgangspunktet, og
kunne de stilles mere optimalt.
 I forhold til bogføringen af aktier er det undersøgt. Det vurderes at det gøres på
rette vis.
 I forhold til sagen omkring hundeprutteposer, har vi i bestyrelsen valgt, at lave et
opslag på Facebook og i et nyhedsbrev. Vi vil håbe, at det kan hanke op i folk. Vi
synes ikke, at alle medlemmer skal betale for andre medlemmers hunde.
 Margit vil forhøre sig hos vores havemand, hvilke stier og områder han slår. Så vil vi
høre, hvilke stier vi kan få med i prisen.
4. a) Sct. Hans-bål 23. juni 2017.
 Fremstilling af heksen sker d. 18. juni
 Peter er head master og står for sodavand samt optænding af bålet. Mia står for tøj
samt pandekagedej. Line bager en kage.
 Bjarne står for indbydelsen samt arrangering af musik.
 Da sankthans i år falder på en fredag, har vi valgt at gøre lidt ekstra ud af det. Der
vil derfor være en grillpølse med brød samt vin efterfølgende. Der vil igen i år være
popcorn til børnene. Margit står for popcorn maskine, samt indkøb af vin, pølser,
brød, service og dyppelse. Peter køber øl og vand.
4. b) Vogn tur
 Vi vil undersøge, hvornår de holder høstdag. Derefter vil vi invitere til at
arrangement ligesom sidste år. Vi forventer, det er i august.
4. c) Landsbyløbet
 Vi har to poster, ved Wilma og på øksnebjergvej. Jeanette med familie, Mia på
Øksnebjerg, Margit, Meta og Erik står ved Wilmas.
4. d) Retningslinjer for Facebook siden
 Vi mener, at så længe det her relevans for vores område, må alle ligge ind på
Facebook siden. Så længe det ikke virker anstødene.
4. e) Arbejdsdag – legepladserne
 7. juni er der arbejdsdag fra kl. 16.00. Vi mødes på den store legeplads. Der vil
være pizza samt sodavand kl. 18.00 til alle der kommer og hjælper. Medbring hakke
og rive.
5. Valg til Distriktsudvalget for en 4-årig periode, november 2017.
 Kandidat, - hvem? Line vil gerne stille op som kandidat.



Suppleant, - hvem? Morten stiller op som suppleant.

6. Nytårstaffel, lørdag den 23. september 2017 hos Anette.
 Vi drøfter detaljerne ved næste bestyrelsesmøde.
7. Næste bestyrelsesmøde, torsdag den 21. september 2017 hos Morten.
8. Eventuelt
 Vi kan med glæde meddele, at vi efter lidt kamp har fået bænke i begge busskurer i
Vangen.
 Bjarne skal til møde d. 15. juni i Understed. Det handler om et fælles arbejde i
pastoratet. Det skulle gerne udmønte sig i et fællesblad.

