
Generalforsamling 

Velkommen til den ordinære 
generalforsamling i  

Hasseris 
Grundejerforening 

  

torsdag, den 11. april 2019 – kl. 19:00.  
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Generalforsamling 

Dagsorden 
I henhold til vedtægternes § 7 indeholder dagsordenen 
følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede 

regnskab 
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg til bestyrelsen og som suppleanter.  
7. Valg af 2 revisorer. 
8. Eventuelt.  
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Dagsorden 
I henhold til vedtægternes § 7 indeholder dagsordenen 
følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent 
 

Som dirigent foreslår bestyrelsen: 
 
Peter Ross Jensen 
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• Som stemmetællere 
foreslår bestyrelsen: 
 

• Preben Eihilt 

 

 

 

• Anders Koefoed 
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Dagsorden 
I henhold til vedtægternes § 7 indeholder dagsordenen 
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• Bestyrelsens beretning 
aflægges af: 
 

• Torben Thorup Jensen 
• Formand for bestyrelsen 
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Torben Thorup Jensen 

Formand for bestyrelsen 

Thorkil B. 
Neergaard 

Næstformand  

Anders 
Koefoed 

Kasserer 

Britta K. 
Magnussen 

Sekretær 

Preben 
Eihilt 

Susanne 
Sloth 

Kristensen 

Hans Ulrik 
Larsen 

Lars Chr. 
Nortvig 
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02.08.2018 
Udtræder Jan Ipland (formand). 
08.08.2018 
Britta K. Magnussen indtræder i bestyrelsen 
og stopper som suppleant. 
 
 

01.10.2018 
Udtræder Jacob Kabbel (kasserer). 
09.10.2018 
Hans Ulrik Larsen indtræder i bestyrelsen 
og stopper som suppleant. 
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 Vi er kommet til et punkt, hvor vi ser os 
nødsaget til at afbryde generalforsamlingen 
for en kort bemærkning. 

 Dagen er nemlig kommet, hvor vi skal tage 
afsked med et medlem og en ildsjæl af 
bestyrelsen i Hasseris Grundejerforening. 

 Valgt i 2003 og har siden været medvirkende 
til at ændre Hasseris Grundejerforening fra 
det analoge stadie og  ind i den digitale 
verden. Medlemskartotek, Hjemmeside og 
Nyhedsbreve. 

 Samtidig er jernhesten luftet tit og ofte med 
et velkomstbrev til en ny grundejer i Hasseris. 

 Du er officielt noteret for 5 år i bestyrelsen i 
alt, men du har været aktiv de seneste 16 år. 

 Antallet af timer du har anvendt på Hasseris 
Grundejerforening er så mange, at begrebet 
37 timers arbejdsuge ikke altid har kunnet 
række. 

 Arbejdsdagen er tit startet op kl. 05:12, hvor 
1. mail er sendt til formanden. 

 Har altid været kendt for at have en ræv 
boende bag øret. 

 Flytter nu ud af bydelen og skal nyde sit 
otium. 

 Jeg har derfor indkaldt forstærkninger til at 
hjælpe med at markere denne anledning 
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Jørgen Svensson      
Formand 2002-2009 

Bestyrelsesmøde hos Jørgen Svensson 
den 21.10.2004 
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Bestyrelsen til ”Vild med 
Dans” m/Marianne & 
Bettina Eihilt i december 
2012 

Jens Ole Christensen    
Formand 2009-2016 

 

Hasseris Grundejerforening  - Generalforsamling 2019 

 
 



Generalforsamling 

 

Hasseris Grundejerforening  - Generalforsamling 2019 

 Din indsats synes vi alle i 
bestyrelsen har været så 
markant og særlig, at den skal 
anerkendes og fejres med den 
respekt, den fortjener. 

 Hele salen bedes derfor 
rejse sig op, da vi nu skal 
hylde  
 

Hans Ulrik Larsen 
 

 der nu tildeles 
 

Hasserisprisen 
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 Prisen overrækkes nu for 
første gang siden 2010 og 
består som de tidligere 
gange  af en Alto vase med 
en indgravering med 
teksten: 

Hasserisprisen 2019. 
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Antal 
medlemmer 

Medlemmer pr. 31.12.2017 1.682 

- Afgang af medlemmer -83 

+ Tilgang af medlemmer 62 

Nettoudvikling i 2018 -21 

Medlemmer pr. 31.12.2018 1.661 
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Medlemmer med en e-mail adresse 

Antal medlemmer % 

Medlemmer pr. 31.12.2018 1.661 

Modtagne e-mails af medlemmer 1.604 96,6 % 

Medlemmer uden e-mail konto 57 3,4 % 
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Modtagne e-mailadresser fra medlemmer 
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31.12.2018 
Antal 
medlemmer % 

Betaling af kontingent 
tilmeldt via Nets 
(betalingsservice) 

1.561 94,0 % 

Tilmeldt 
snerydningsordningen 

330 19,9 % 

Følger Hasseris 
Grundejerforening på 
facebook 

389 (23,4 %) 
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Statistik for hjemmesiden www.hasseris.dk 2018 2017 

Sessioner 6.470 5.868 

Brugere 4.602 4.120 

Sidevisninger 15.644 14.613 

Sider pr. session 2,42 2,49 

Gennemsnitlig sessionsvarighed 01:49 
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http://www.hasseris.dk/
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• 2018 var et særligt år, idet foreningen den 11. 
juli 2018 kunne fejre et 125 års jubilæum. 

• Bestyrelsen havde besluttet, at jubilæet skulle 
markeres med en bred vifte af arrangementer 
over hele året. 

• Jubilæet skulle markeres med et større socialt 
arrangement med et underholdende element. 

• De økonomiske rammer var budgetteret med 
plads til et større underskud for jubilæumsåret i 
en størrelsesorden på kr. -200.000. 

• Finansieringen af dette skulle ske via et forbrug 
af foreningens i forvejen pæne opsparede 
formue. 
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• 2018 var et travlt år for bestyrelsen, hvor der 
blev arrangeret og afholdt: 
 6 medlemsarrangementer 
 5 konkurrencer på facebook med støtte af flere 

butikker i Hasseris Bymidte 
 3 bogudleveringer af bogen om Jacob Blegvad 

+ 2 udleveringer i februar 2019 
 Der er afholdt 10 bestyrelsesmøder og heraf 

også 3 konstituerende bestyrelsesmøder 
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• Der har været mange arrangementer med mange 
tilmeldinger og heraf også enkelte med 
deltagerbetaling. 

• Der har i perioder været flere arrangementer 
og/eller bogafhentninger at kunne tilmelde sig til. 

• Bestyrelsen har ikke tidligere oplevet så meget 
træls bøvl! 

• Læs venligst den lille vejledning, der fremgår af 
Nyhedsbrevet inden du bruger tasterne og 
trykker SEND! 

• Når du modtager en kvittering for din booking, 
kontroller venligst denne og medbring denne til 
arrangementet. Dette ved enten at printe den ud 
eller fremvise den via smartphone eller tablet. 
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Er der krav om 
deltagerbetaling, så 
indbetal venligst 
samtidigt det korrekte 
beløb til foreningens 
konto med teksten - dit 
medlemsnummer - og 
KUN dette. 
 
Følg venligst de 
anvisninger der gives. 
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26.08.2018   

125 års Jubilæumsarrangement 
for medlemmerne på Hasseris 
Gymnasium med 350 tilmeldte – 
UDSOLGT. 

Her blev deltagerne mødt af et 
glas prosecco ved indgangen, der 
blev anvendt til at udbringe en 
skål for jubilaren. Aalborgs  
borgmester Thomas Kastrup 
Larsen var mødt op og holdt en 
lykønskningstale for jubilaren.  

Der var indbudt til det store 
kagebord produceret af Tech 
College Food. Her blev bl.a. 
serveret lun kringle og en flot 
dekoreret konditorkage. 
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26.08.2018   

Dagens højdepunkt blev lanceret 
lige efter kaffen og kagen, hvor 
den kendte stand-up komiker & 
tryllekunstner RUNE KLAN gik på 
scenen. 

Hvis man ikke kendte RUNE 
KLAN inden denne dato, så gør 
man nu. 

I løbet af få minutter havde han 
salen i sin hule hånd og fik i løbet 
af showet assistance af flere fra 
publikum. 

Den charmerende gavtyv fik 
absolut flere nye fans den dag 
iflg. de tilbagemeldinger 
bestyrelsen har modtaget. 
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• Byudvikling, lokalplaner, trafik, grønne 
områder mv. 

• Aalborg er en by i vækst, hvilket jo giver et større indbyggertal. 
• Flere indbyggere efterspørger flere boliger. 
• Dette sammenholdt med et ønske/krav om bedre og mere moderne 

boliger, flere m2 til rådighed samt en stigning i antallet af enlige borgere 
kræver et øget udbud af boliger. 

• I og op til vores bydel Hasseris har vi noteret et øget boligbyggeri i 
Hasseris og Sofiendals Enge, i Bygaden og i kvarteret bag KFUM’s 
fodboldbaner. 

• Der er p.t. et boligprojekt ”Fuglehaven” på vej på hjørnet af Fuglevænget 
og Sannasvej med 12 nye lejligheder. Startredegørelse er udarbejdet. 

• Det yderligere byggeri giver problemer med den nuværende infrastruktur, 
der ikke er ændret/udvidet i forbindelse med det nuværende byggeri. 

• Vi har i Danmark 2,58 mio. personbiler og dette tal forventes i 2030 at 
være vokset med 16 % til lige knap 3,0 mio. personbiler. 

• I de 4 største byer i Danmark vil man i 2030 kunne forvente at bruge 150 
% mere tid på at holde i kø! 
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• Byudvikling, lokalplaner, trafik, grønne 
områder mv. 

• Vi har efter flere års påvirkning nu endelig fået forlænget venstresvings-
banen fra Hasserisvej til Svalegårdsvej, så trafikken lige ud nemmere kan 
komme igennem. 

 
• De seneste 50 år er indbyggertallet i Aalborg by fordoblet. 
• De seneste 50 år er antallet af biler i Aalborg 8-doblet! 

 
• Træerne på Jeronimusvej i Holbergkvarteret er i marts måned blevet 

beskåret og enkelte træer er fældet. 
• Træerne langs gangstierne er blevet klippet ned. 
• Vi arbejder stadig med et projekt med plantning af træer på en strækning 

af Hasserisvej. 
 

• Kørsel med lastbiler i Mølleparken er blevet gjort forbudt. 
• Vejstrækning i Mølleparken er lukket for kørsel med biler. 
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Hasserisvej – syd for Stolpedalsvej 
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Hasserisvej – syd for Stolpedalsvej 
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• 3. Limfjordsforbindelse 
• I 2011 blev der udarbejdet en VVM-redegørelse for de 3 linjeføringer og 

Folketingets Trafikudvalg var sammen med Vejdirektoratet på besigtigelse i 
Aalborg og omegn. 

• Den daværende formand Jens Ole Christensen og flere fra bestyrelsen deltog 
om aftenen i et afsluttende møde efter rundturen. 

• Her lancerede Hasseris Grundejerforening ideen om at spejlvende 
linjeføringen for den 3. Limfjordsforbindelse på strækningen mellem Nibevej 
og Nørholmsvej. Vejføringen slår en lille bue ind mod Hasseris Enge. 

• Vi foreslog også, at linjeføringen blev gravet ned i terrænet og det 
bortgravede jord blev anvendt til etablering af en vold med beplantning på 
toppen ind mod Hasseris. Vold og beplantning vil virke som en støjdæmper 
og begrænse evt. gener fra billygterne. 

• Til- og frakørslen foreslog vi også flyttet fra Annebergvej til Skydebanevej. 
• Debatten om Limfjordsforbindelsen startede op 2 dage efter at vi havde 

udsendt indkaldelsen til generalforsamlingen. 
• Preben Bang Henriksen har for 2 dage siden været i medierne med dette 

forslag, hvilket han vil skrive til Transportministeren Ole Birk Olesen om. 
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• Hvad planer har bestyrelsen for 2019-20 
• Vi skal have foreningens nye kasserer sat i funktion. 
• Vi skifter platform for hjemmesiden med hjælp af web-bureau. 
• Ny webmaster skal være med til at løfte hjemmesiden over i WordPress. 
• Vi vil gøre hjemmesiden lidt mere dynamisk og levende. 
• Siden skal automatisk skalere sig til et læsbar format til en smartphone 

eller en tablet. 
• Mere dynamisk hjemmeside med flere billeder og adgang til mere 

information. 
• Bestyrelsen skal rent organisatorisk ændre på arbejdsfordelingen, så flere 

skuldre løfter i flok. 
• Der skal internt undervises  i flere af funktionerne, så der i bestyrelsen 

etableres en back-up funktion. 
• Vi har planer om at forsøge at udarbejde flere tilbud til medlemmerne af 

foreningen i stil med snerydningsordningen. 
• Det kunne f.eks. være vedr.: Rengøring, vinduespudsning, havehjælp mv. 

– hvis denne del af ”håndværkerfradraget” øges fra kr. 6.000 til kr. 15.000 
pr. skatteborger. 
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Dagsorden 
I henhold til vedtægternes § 7 indeholder dagsordenen 
følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede 

regnskab 

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg til bestyrelsen og som suppleanter.  
7. Valg af 2 revisorer. 
8. Eventuelt.  

 

Hasseris Grundejerforening  - Generalforsamling 2019 

 
 



Generalforsamling 
Konto DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN 01.01 – 31.12.2018 31.12.2018 

10000 Kontingent 254.130,00 

10002 Gebyrer medlemmer  4.970,00 

10003 Salg bøger og plakater   2.000,00 

10100 Indtægter i alt  261.100,00 

12000 Omkostninger 

12025 Opkrævninger  -9.771,61 

12040 Tryksager / kontorartikler   -876,17 

12043 Markedsføring -14.163,35 

12060 Telefongodtgørelser   -600,00 

12061 Kontingent, Hasserisstuerne -100,00 

12075 EDB omkostninger inkl. oprettelse og hosting -26.342,47 

12100 Generalforsamling  -20.514,00 
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Konto DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN 01.01 – 31.12.2018 31.12.2018 

12110 Bestyrelsen - bestyrelsesmøder  -24.423,00 

12111 Hjemmesiden  -1.600,49 

12112 Hjertestarterne i Hasseris  -10.367,76 

12118 Kulturelle arrangementer  -125.273,91 

12120 Gaver / blomster -655,00 

12121 Juletræ -12.109,89 

12200 Omkostninger i alt -268.997,44 

Ekstraordinære omkostninger 

12550 Gl. Hasseris Skole - projekt skolegård -50.000,00 

12550 Hasserisvej - Hasseris Bymidte 0,00 

13010 Bøger -117.187,50 

Ekstraordinære omkostninger I alt -167.187,50 
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Konto DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN 01.01 – 31.12.2018 31.12.2018 

13199 Resultat før renter -184.489,94 

14199 Renter 

15100 Renteindtægter  6.062,53 

15101 Gebyrer SparNord -1.465,00 

15115 Aktieudbytte 3.080,00 

15199 Renter ialt  7.677,53 

Resultat efter renter -176.812,41 

15500  Tilskud / gaver - ansøgning 

15510 Diverse tilskud   -9.700,00 

15550 Tilskud ialt  -9.700,00 
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Generalforsamling 
Konto DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN 01.01 – 31.12.2018 31.12.2018 

13199 Resultat før renter -184.489,94 

14199 Renter 

15100 Renteindtægter  6.062,53 

15101 Gebyrer SparNord -1.465,00 

15115 Aktieudbytte 3.080,00 

15199 Renter ialt  7.677,53 

Resultat efter renter -176.812,41 

15500  Tilskud / gaver - ansøgning 

15510 Diverse tilskud   -9.700,00 

15550 Tilskud i alt  -9.700,00 

16500 Nettoresultat -186.512,41 
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Konto BALANCE 31.12.2018 

59999 Aktiver 

65000 Tilgodehavende 

65002 Hasseris Kirke 9.813,94 

65050 Tilgodehavender i alt  9.813,94 

65100 Udlån 

65101 Svalegaarden  50.000,00 

66000 Værdipapirer 

66102 Spar Nord 880 stk.  46.024,00 

66200 Værdipapirer i alt  46.024,00 
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Konto 

68999 Likvide beholdninger 

69560 458-68-60181* (10/12-2018) 283.326,74 

69600 SparNord 193-57-65109  313.281,88 

69650 Danske Bank 3385014759 201.720,65 

69660 Danske Bank 3385014686  3.344,61 

69900 Likvide beholdninger i alt   801.673,88 

69950 Aktiver i alt 907.511,82 
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Konto 

69990 Passiver 

69999 Årets resultat  -186.512,41 

70000 Formue  1.065.500,23 

70010 Kursregulering ult - aktier 28.524,00 

70050 Formue i alt 907.511,82 

Passiver i alt 907.511,82 

99000 Årets resultat  -186.512,41 
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Dagsorden 
I henhold til vedtægternes § 7 indeholder dagsordenen 
følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede 

regnskab 
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg til bestyrelsen og som suppleanter.  
7. Valg af 2 revisorer. 
8. Eventuelt.  
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4. Fastsættelse af kontingent for det 
kommende år (2020). 

 
 Bestyrelsen foreslår kontingentet forbliver 

uændret på kr. 150,00 årligt 
 Er i 2011 ændret fra kr. 125 til kr. 150 årligt 

 Er i 2005 ændret fra kr. 100 til kr. 125 årligt. 
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Dagsorden 
I henhold til vedtægternes § 7 indeholder dagsordenen 
følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede 

regnskab 
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg til bestyrelsen og som suppleanter.  
7. Valg af 2 revisorer. 
8. Eventuelt.  
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Forslag til vedtægtsændring: 
• Indsendt af den ene af 

foreningens revisorer 
Redmark 

• Vedr. § 7, stk. 3 
 

Konsekvens: 
• Hvis forslag gennemføres vil 

det give en fremtidig årlig 
besparelse på kr. 5.000 + 
moms = kr. 6.250. 

• Ordet reviderede regnskab 
har en stor betydning, idet 
dette indebærer et stort 
arbejde og dermed 
tidsforbrug for revisoren. 
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Indkomne forslag 
Hasseris Grundejerforening har fra Redmark, Statsautoriseret 
revisionspartnerselskab modtaget følgende forslag til ændring af 
Vedtægternes § 7, stk. 3 

Nuværende ordlyd:  

3.     § 7 Årsregnskab og revision.  
            Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede               
        regnskab 
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Indkomne forslag 
Hasseris Grundejerforening har fra Redmark, Statsautoriseret 
revisionspartnerselskab modtaget følgende forslag til ændring af 
Vedtægternes § 7, stk. 3 

Ændres til:  

3.     § 7 Årsregnskab og revision.  
            Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 
 
Dette giver muligheder for at påføre årsregnskabet en 
erklæring om assistance ved opsætning. 
Fortsætter vi uændret vil Redmark fra og med 2020 skulle 
have en betaling på kr. 5.000 + moms = kr. 6.250. 
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Dagsorden 
I henhold til vedtægternes § 7 indeholder dagsordenen 
følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede 

regnskab 
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg til bestyrelsen og som suppleanter.  
7. Valg af 2 revisorer. 
8. Eventuelt.  
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6. Valg til bestyrelsen 
 

1. Torben Thorup Jensen (afgår efter tur, villig til 
genvalg) 

2. Thorkil B. Neergaard (afgår efter tur, villig til genvalg) 
3. Anders Koefoed (afgår efter tur, villig til genvalg) 
4. Hans Ulrik Larsen (afgår efter tur, ikke villig til 

genvalg) 
5. Bestyrelsen foreslår Steen Sloth Olsen (villig til valg) 
6. Bestyrelsen foreslår Mogens Vinther (villig til valg). 
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6. Valg som suppleanter 
 

 Valg af suppleanter. 
1. Bestyrelsen foreslår: Erik V. Dam (villig til valg). 
2. Vi mangler en kandidat til valg som 2. suppleant. 
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Dagsorden 
I henhold til vedtægternes § 7 indeholder dagsordenen 
følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede 

regnskab 
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg til bestyrelsen og som suppleanter.  
7. Valg af 2 revisorer. 

8. Eventuelt.  
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7. Valg af 2 revisorer 
 

Bestyrelsen foreslår:  
1. Redmark, statsaut. Revisorer, Hasseris Bymidte  (villig til 

valg).  
2. Verner Larsen (villig til valg). 
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Dagsorden 
I henhold til vedtægternes § 7 indeholder dagsordenen 
følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede 

regnskab 
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg til bestyrelsen og som suppleanter.  
7. Valg af 2 revisorer. 
8. Eventuelt.  
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• Tapas med rød- &/eller hvidvin og vand. 

 

 

 

 

 

 

 
• Serveres på fade beregnet til 6 personer. 
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