
12. april 2012 

[REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR                                  

HASSERIS GRUNDEJERFORENING] 

 

Version 1.0 12.04.2012 VFL 

Mødested:   Kirkesalen under Hasseris Kirke. 

Tidspunkt: Torsdag, den 12. april 2012 - kl. 19:00. 

Referent:  Verner F. Larsen. 

 

REFERAT: 

Jens Ole Christensen bød velkommen til den ordinære generalforsamling for Hasseris 
Grundejerforening, der igen i 2012 blev afholdt i Kirkesalen under Hasseris Kirke. 
 
Forinden generalforsamlingens afholdelse underholdte Aalborg Sangforening af 1843 med 4 
skønne sange og herefter blev ”Hasserissangen” sunget af hele forsamlingen. 
 
Efter de fremførte sange indledtes generalforsamlingen: 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

Til dirigent valgtes advokat Peter Ross Jensen og som stemmetællere valgtes 
Hans Ulrik Larsen og Jens E. Laursen. Dirigenten konstaterede 
generalforsamlingen lovlig og beslutningsdygtig.  

 

2. Bestyrelsens beretning 

Foreningens formand Jens Ole Christensen (JOC) startede med hyggelig 
oplæsning af udvalgte afsnit fra Grundejerforeningens jubilæumsskrift. 
 
JOC henviste herefter til den allerede udsendte beretning og kommenterede enkelte 
punkter fra den udsendte beretning, bl.a.  

 foreningens økonomi 
 medlemsudviklingen til nu 1.454 medlemmer hvilket er en fremgang på 39     

medlemmer i forhold til sidste år 
 den 3. Limfjordsforbindelse 
 etablering af Hasseris Torv ved Matas 
 tilbud på postkasser 
 nyhedsbreve 
 grundejerforeningens nye loge og nye hjemmeside 

 
Der var enkelte kommentarer til formandens beretning: 
Leif Larsen forespurgte om foreningens opbakning til beplantning af træer på 
græsarealet ved klyngehusene ud mod Hasserisvej. 
Jørgen Madsen udtrykte at han fandt arealet skønnest uden træer. 
Bestyrelsesmedlem Per Studsholdt kommenterede Leif Larsens indlæg med at der 
måske var en servitut imod træer på det pågældende område. 
Leif Larsen forespurgte om ikke en sådan evt. servitut kunne ophæves, hvortil 
dirigenten Peter Ross Jensen kommenterede at det kunne den sikkert. 
Formanden JOC foreslog at de for området berørte beboer skulle gå sammen og 
finde en fælles løsning hvis det var muligt. 
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Jørgen Madsen forespurgte om bunkeren ved Matas nødvendigvis skulle bestå idet 
den ikke forskønner området.  
JOC kommenterede at det sikkert ville være forbundet med store omkostninger at 
fjerne en sådan, så den ”må vi nok leve med”  
 
Thomas Jørgensen kommenterede snerydningsordningen med tak for at man for 
1.000 kan ”undgå” sne. 
Der var herefter ikke flere kommentarer til formandens beretning og beretningen 
blev godkendt. 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2011 

Kasserer Verner Freundlich Larsen fremlagde det reviderede regnskab der udviste et 
overskud på kr. 65.943 og en egenkapital på kr. 763.000. 
Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

Kontingent for 2012 er uændret kr. 150,-. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke fremkommet forslag til generalforsamlingen. 

 

6. Valg til bestyrelse: 

a. Verner Larsen blev genvalgt 
b. Per Studsholt blev genvalgt 
c. Preben Eihilt blev genvalgt 

Valg af suppleanter: 

a. Lasse Møller Madsen blev genvalgt 
b. Lars Christian Nortvig blev nyvalg som suppleant 

 

7. Valg af 2 revisorer: 

Generalforsamlingen genvalgte 

a. Dennis Møller 
b. Jørgen Svensson 

 

8  Eventuelt 

Under eventuelt fremkom følgende indlæg: 
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Erling Harder fandt at der i visse områder er alt for mange plankeværk og at disse 
ikke pynter i området. JOC kommenterede at bestyrelsen gerne vil modtage 
henvendelser fra medlemmer vedr. denne problematik.  

Hr. Ypkendanz udtrykte glæde over hvor flot Svalegården er blevet, men fandt at 
affaldscontainere stod synligt fremme og at det ikke pyntede på den flotte Svalegård. 
Grundejerforenings repræsentant i Svalegården Verner Freundlich Larsen lovede på 
næste bestyrelsesmøde i Svalegården at tage henvendelsen op med Svalegårdens 
bestyrelse og forpagter. 

Thomas Jørgensen  kunne ønske sig at hundeejere førte deres hunde i snor og selv 
fjernede hundenes efterladenskaber. Jørgen Lautsen oplyste at Aalborg Kommunes 
naturvejleder Esben Buck afholdte hundeførerkurser. Formanden JOC bemærkede at 
det måske kunne være et emne til et kommende nyhedsbrev. 

Jørgen Madsen udtrykte at det var et stigende problem med parkering på græsarealet 
ved klyngehusene på Hasserisvej. Formanden JOC oplyste at bestyrelsen var 
opmærksom på problemet og opfordrede de for området berørte beboer til at udarbejde 
et sæt fællesregler for græsarealet. 

Der var herefter ikke flere punkter under eventuelt og slutteligt takkede formanden 
(JOC) med 2 flasker vin Anne Studsholdt for udbringning af 137 breve med 
indkaldelse til generalforsamlingen. 

  

 

Dirigenten takkede forsamlingen og erklærede generalforsamlingen for hævet. 

Formanden JOC overrakte dirigenten en vingave med tak for kyndig ledelse af 
generalforsamlingen.  

 

 

 


