HALDBJERG – VANGEN
GRUNDEJERFORENING
Bestyrelsesmøde hos Anette

Tirsdag d. 9. januar 2018 kl. 19.00

Referat:
Afbud fra Line og Morten
1. Godkendelse af dagsorden - GODKENDT
2. Godkendelse af referat fra
 Bestyrelsesmøde den 28. september 2017 - GODKENDT
 Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 4. december 2017 - GODKENDT
3. Økonomi v/Margit
 Årets resultat – Der er overskud for året 2017
 Status i salg af aktier – Vi fik godt 12.000 kr. for salget., det gav en kurs gevinst på
1700 kr. De er derved ude af foreningens regnskab i det kommende år.
 Status i flytning af pengeinstitut – Det er sat gang i skiftet. Der mangler blot de
sidste papirer. Der skulle gerne være skiftet inden de nye indbetalinger til
kontingent.
 Revision, hvornår? Vi afventer de sidste papirer fra banken, men hurtigst herefter
vil det blive sendt rundt.
4. Siden sidst
 Kommunalt tilsyn på legepladserne – Der er taget de fleste punkter, der blev
påpeget. De sidste kan vi først færdiggøres til foråret.
 Bankospil 3. november – Det var som altid et godt besøgt arrangement. Alle
virkede tilfredse, og glade for udvalget af præmier. Arrangementet giver et lille
underskud, men vi vægter, at det er arrangementet værd.
 Valg til Distriktsudvalget 22. november – Line er blevet valgt. Hun var
eneopstiller.
 Diverse møder med kommunale forvaltning vedr. pavillon m.m. Se referat fra
vores ekstra ordinære møde.
 Sneskærme opsat og genopsat – Vi gør, hvad vi kan. Vi har det til overvejelse om
næste år skal være foruden. Da der skal udskiftes mange stolper til næste år.
 Juletræstænding i Haldbjerg, hvad med Vangen? Flot juletræ med mange finde
lys på. Vi takker kommunen. Vi påtænker at opsætte et ved busskuret nær Wilmas.
Vi skal dog have undersøgt, om der er en stikkontakt til rådighed.
 Distriktsudvalgsmøder 2. oktober og 11. december Der blev overflyttet penge til
næste års udgave af landsbyløbet.
5. Forslag til kalender for 2018:
Se vedlagte.
Fastelavnsfest flyttes til lørdag d. 10/2 kl. 15.00
Margit laver indbydelse, så snart Peter har fået godkendt stedet.
Mia køber tønder, bankebat, indhold til tønder, kroner 4 stk.
Anette bestiller slikposer og fastelavnsboller.
Peter står får opfyldning af sodavand.

Alle tager en kande kaffe med.
Vi vil gerne at Morten undersøger muligheden for besøg på Esben Snarre i
enten marts eller april.
Vi overvejer også Rais fabrikken i Vangen.
Mia er hovedansvarlig for Sankt hans, da det er en lørdag i år. Tænker vi at
arrangere et større arrangement.
Margit er tovholder på Landsbyløbet.
Nytårskur hos Anette fastlægges til d. 29 september 2018
Margit undersøger dato til bankospil i maskinhallen.

6. Eventuelt
Der vil komme et link på hjemmesiden omkring, hvordan man kompostere.
Der vil blive indkaldt til at møde omkring den nye affaldssortering. Der vil
komme en fra forsyningen og forklare samt besvare på spørgsmål. Der vil
blive fastlagt en dato, når vi ved hvornår det bliver iværksat.

