HALDBJERG-VANGEN GRUNDEJERFORENING
Generalforsamling den 17. juni 2021

BERETNING
Endelig så lykkedes det at samles til ordinær Generalforsamling efter at vi sidste år på
denne tid måtte kaste håndklædet i ringen og melde aflyst på grund af coronapandemien,
som havde lammet hele forenings-Danmark. Nu tror og håber alle de kloge hoveder på, at
vi igen kan begynde at samles, og vi andre tror og håber så på, at de kloge hoveder har ret.
Der er altså gået to år, siden vi sidst var samlet til Generalforsamling, og min beretning
rækker dermed to år tilbage. I den periode har der været afholdt ni bestyrelsesmøder. På
det første af bestyrelsesmøderne konstituerede bestyrelsen sig med mig som formand,
Morten Bundgaard Rasmussen som næstformand, Mia Morsing Nielsen som sekretær,
Margit Pedersen som kasserer og Peter Pedersen, Anette Bjerregaard Nielsen og Line
Damgaard Jensen som ordinære bestyrelsesmedlemmer. I forbindelse med, at Anette
flyttede til Sæby og dermed måtte forlade bestyrelsen fik vi et nyt medlem ind i bestyrelsen,
Birger Højvang Jensen.
Ud over at virke som bestyrelse er foreningens bestyrelse tillige den primære arbejdskraft
eller dem der initierer når der skal ske noget i området. Vi sørger for, at alle ”de
sædvanlige” programpunkter løber af stablen som de plejer, men det er jo nu engang
sådan det fungerer i den her slags foreningsarbejde. Derfor er det af stor betydning, at
bestyrelsen har det godt sammen og trives i hinandens selskab, hvilket bestemt er tilfældet
hos os. Og så sætter vi stor pris på, at der af og til kommer lidt flere flittige hænder når der
skal arbejdes.
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
Herudover er det også gennem bestyrelsen at kontakten til de kommunale myndigheder
finder sted, og det er ligeledes gennem bestyrelsen, eller rettere mig, at kontakten til
medieverden ligger, - jeg har gennem årene bevidst gået efter størst mulig positiv omtale af
vores forening og af området her omkring, jeg tror nemlig på, at det kan være en nyttig brik i
puslespillet om, hvor man vil bosætte sig.
Vi har i den forløbne periode på bestyrelsesplan drøftet en række relevante spørgsmål og
fokusområder for det fremtidige arbejde for vort lokalområde. Blandt de emner, som vi har
arbejdet med, kan nævnes:
 Hjertestartere: Hvor kan vi søge om midler til disse og hvor kan de ophænges?
Her er der forhåbentlig noget på vej inden alt for længe. Der findes allerede to
hjertestartere i Vangen og vi satser på, at der etableres en i Haldbjerg indenfor en
overskuelig fremtid.
 Træfældning/landskabspleje: Hvad kan vi som forening gøre og er det noget, som vi
skal blande os i?
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Vi blev klar over, efter debatten på sidste Generalforsamling, at meningerne er delte
og opfattelsen af godt og skidt er forskellig. Vi ønskede derfor som forening ikke at
initiere noget på denne front men afventede eventuelle private initiativer. I sommeren
2020 var der en række grundejere som for egen regning gik i gang med at skabe en
bedre udsigt fra Haldbjerg og ud over havet. Grundejerforeningen lejer/låner Pynten
af Frederikshavn Kommune og det var derfor naturligt, at vi støttede med et mindre
beløb, - også set i lyset af, at initiativet på sigt kan være med til at gøre de enkelte
huse i Haldbjerg mere værd eller nemmere at sælge.
For to år siden, den 29. maj 2019, indviede vi det nye flotte Madpakkehus og Multtoilettet,
begge dele på den store legeplads. Foreningen var vært ved en pølse og en kop øl
samtidig med, at Distriktsudvalgets formand, Brian Kjær, klippede snoren og dermed
indviede huset. Det er blevet taget godt imod, både af lokale og folk udefra, og vi har
næsten ikke haft ødelæggelser eller hærværk på stedet. Vi har dog døjet lidt med biler inde
på boldpladsen, hvor der var nogle, der fejlagtigt troede at det var Ørnedalsbanen de var
kørt ind på, så nu har vi sat en kæde op for indkørslen, så må vi se om ikke det hjælper på
problemet.
Vi bruger lidt tid hvert år på at vedligeholde og reparere på de to legepladser, så de er
indbydende for de kære små brugere og så vi så vidt muligt undgår ulykker. Der var som
sædvanlig kommunal inspektion af legepladserne i efteråret, hvor man fandt et par småfejl,
som skulle rettes, men det er for længst ordnet og på plads.
Der blev som altid lavet en helt utroligt farlig heks op til Skt. Hans aften den 23. juni 2019,
og det lykkedes da også at få hende sendt afsted til Bloksbjerg. Båltaler den gang var
byrådsmedlem Mette Hardam, og atter engang blev Holger Drachmanns ”Midsommervise”
hjulpet godt på vej af vores dygtige musikpædagog, Pia Teien, der sang for og
akkompagnerede på guitaren. Også vores lokale slag-sang ”Oppe i Haldbjerg” blev lige
tygget igennem ved samme lejlighed. Der var et flot stort fremmøde af medlemmer, der ville
høre vores båltaler, og det samme ville vi sikkert kunne have sagt om bålet i 2020, hvis
altså ikke det var blevet corona-ramt. Nå, men det gør så, at vi har samme båltaler klar til
dette år, altså om en lille uges tid, og det er byrådsmedlem Brian Kjær, der vil berige os
med nogle vise ord. (Og lige i parentes bemærket, så kan man stadigvæk nå at få slæbt sit
tørre kvas hen til vores bål på Pynten, så det kan blive lige så stort og flot som det plejer).
Den 2. november 2019 havde vi vort vellykkede bankospil for medlemmer og familie. Et
velbesøgt arrangement med nogle flotte præmier, dels købte og dels sponserede. Både
børn og voksne fik præmier med sig hjem, så stemningen var i top. Helt sikkert et
arrangement som vi forventede at gentage året efter, men atter engang greb coronaen ind i
vore planer og vi måtte aflyse. Vi krydser fingre for, at vi nu til efteråret omsider kan drage
hjemad med en kvart gris eller hvad der ellers måtte være af præmier til bankospillet.
Frederikshavns populære borgmester, Birgit Hansen, havde inviteret Grundejerforeningens
medlemmer til at besøge hende og rådhuset til en rundvisning med tilhørende kaffe, men
igen engang var det den berygtede pandemi, der spændte ben for arrangementet, i første
omgang flyttede vi det nogle måneder men måtte senere helt aflyse besøget. Men mon ikke
det skulle kunne lade sig gøre inden længe, jeg håber det.
Den 1. december 2019 havde vi inviteret til julegløgg og æbleskiver nede i madpakkehuset
som en erstatning for den juletræstænding som vi førhen har haft ved busskuret i Haldbjerg,
men som ikke længere er relevant siden kommunen rigger til og tænder træerne engang
midt i november. Om vi vil fortsætte med gløggen og æbleskiverne vil jo vise sig, for kun
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ganske få ud over bestyrelsen havde tid eller lyst til at ønske os alle en glædelig jul og
synge julen ind i hinandens selskab.
Vi lånte Understed Menighedshus i januar 2020, hvor der var et pænt fremmøde til en aften
med den tidligere borgmester m.m. Jens Christian Larsen, som fortalte om brudstykker fra
sit spændende liv.
Årets tøndeslagning blev holdt planmæssigt til fastelavn 2020 og var igen en
knaldhamrende succes med rigtig mange deltagende børn og forældre. Der blev kåret både
kattekonge og -dronning samt givet præmier til bedst udklædte. Foreningen var vært ved
sodavand og boller samt kaffe til de voksne. Og så, som en selvfølge, har vi været nødt til
at undvære tøndeslagning i år men håber naturligvis at der til næste fastelavn vil være gang
i den igen.
Tøndeslagningen i 2020 var i øvrigt vort sidste arrangement inden landet lukkede ned mere
eller mindre overalt. Det var ret frustrerende for mig og min bestyrelse at se alt vores
planlægningsarbejde og de gode ideer smuldre bort mellem fingrene på os. Vi havde også
samvittighedskvaler fordi vi følte at vi svigtede alle jer, selv om vi jo er ganske uden skyld i
det. Det var nok medvirkende årsag til, at vi op mod jul delte en julehilsen ud til alle
medlemmerne i form af lidt kaffe og lidt julegodter.
Som det er de fleste bekendt har vi både en Hjemmeside og en Facebookgruppe, hvor Mia
er ansvarlig for driften af begge dele. Det er med Facebookgruppen således, at alle kan
melde ind med informationer til resten af gruppen, men der har tidligere været et par
episoder, hvor det har knebet med et sobert og høvisk sprog og hvor det har været
nødvendigt at udelukke folk fra gruppen. Det hører heldigvis til undtagelserne og vi oplever
normalt ikke noget, der giver anledning til hævede øjenbryn.
Hele det omfattende bestyrelsesarbejde foregår i fritiden og er ulønnet, og vi får altså heller
ikke nedsat medlemskontingent. Bestyrelsesmøderne afholder bestyrelsen på skift hos
hinanden, hvor den, der er vært, selv afholder alle udgifter til sodavand, kaffe og kage. Som
en beskeden kompensation for alt dette lader vi Grundejerforeningen være vært en gang
om året ved en middag for bestyrelsesmedlemmerne + ægtefæller hos en af os. Det er
efterhånden en mangeårig praksis som vi anser som værende rimelig og som vi bestemt
agter at fortsætte med. Og her må jeg så lige huske at melde ind, at også denne dejlige
bestyrelsesmiddag måtte lide en stille coronadød her sidste efterår.
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.
Jeg vil gerne slutte med et reklameindslag. Det er en opfordring til jer om at møde talstærkt
op til bålet Sankt Hans aften, hvor vi som nævnt har en aftale med formanden for
Frederikshavn Kommunes Distriktsudvalg, byrådsmedlem Brian Kjær, der har sagt ja til at
komme en tur ud på Pynten og holde årets båltale den 23. juni klokken 20.00. Jeg håber vi
må få en lun aften i bålets skær.
Bjarne Krogh-Pedersen
formand
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