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Referat af generalforsamlingen i 

Hasseris Grundejerforening 

torsdag, den 9. april 2015 

 

Mødested:   Hasseris Kirke, Kirkesalen. 

Tidspunkt: Torsdag, den 9. april 2015 - kl. 19:00. 

 

Jens Ole Christensen (JOC), formand for Hasseris Grundejerforening bød velkommen til 
generalforsamlingen hvor 98 medlemmer var mødt op. 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

Advokat Peter Ross Jensen valgtes til dirigent og erklærede generalforsamlingen for 
lovlig indvarslet. Til stemmetællere valgtes Jens Erik Laursen og Per Studsholt 
 

2. Bestyrelsens beretning 

JOC startede med en præsentation af bestyrelsen og henviste herefter til den 
udsendte beretning. JOC fandt anledning til at kommentere enkelte punkter fra 
beretningen. Formandens beretning gav anledning til enkelte spørgsmål: 

 Jørgen Strøyberg forespurgte om figuren ”Birgit” – JOC svarede, at 
”Birgit” vil blive opstillet ved Nyboligs domicil på Hasserisvej. 

 Danni Toft efterspurgte om muligheden for at Rotunden kunne blive et 
mere ”spændende” sted. JOC svarede, at i første omgang er vi glade for at 
Rotunden i årets løb er blevet holdt flot, men at der selvfølgelig altid er 
plads til forbedringer. 

 Torben Skov gav udtryk for at det er dejligt, at der nu bliver ryddet op 
ved Rotunden og bemærkede samtidigt, at egetræerne er alt for høje og 
dette var ikke arkitektens oprindelige intentioner. Torben Skov opfordrede 
bestyrelsen til, sammen med Aalborg Kommune at bringe Rotunden tilbage 
til arkitektens oprindelige intentioner. Preben Eihilt svarede på 
bestyrelsens vegne, at dette er en svær opgave, idet der simpelthen ikke 
er penge hertil på kommunens budget. Men opgaven vil ikke blive glemt. 

 Lis Overgaard bad bestyrelsen være opmærksom på, at mange cykelstier 
er farlige at køre på. Meget ujævne og brudte arealer. JOC lovede, at 
bestyrelsen vil have fokus på alle forbedringer, der kan komme vores 
fælles område til gavn. 
   

JOC sluttede af med at takke bestyrelsen for samarbejdet i årets løb.  
 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2014 

Kasserer Verner Larsen fremlagde årsregnskabet 2014 og dette blev godkendt. 
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4. Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet for 2016 var af bestyrelsen foreslået uændret til kr. 150. Forlaget 
blev vedtaget. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag til behandling. 

 
  

6. Valg af bestyrelse 

Der var genvalg til de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg og bestyrelsen 
består herefter af følgende: 
Jens Ole Christensen – Torben Thorup Jensen – Per Studsholt – Preben Eihilt – 
Jens Erik Laursen – Verner Larsen – Jan Ipland. 
 
Suppleanter er - Lars Chr. Nortvig (genvalg) og Thorkil Neergaard (nyvalgt) 
 
Tilknyttet konsulent og administrator – Jørgen Svensson og Hans Ulrik Larsen. 
 

7. Valg af 2 revisorer 
Redmark, statsaut. Revisorer Hasseris Bymidte og Jørgen Svensson blev valgt som 
revisorer. 

 
 

 9. Eventuelt 

     Ordet var nu frit for medlemmerne og det benyttede følgende sig af: 
 Birthe Nielsen – undrede sig over, at der ingen kvinder er i bestyrelsen.  
JOC svarede, at der har skam tidligere været kvinder i bestyrelsen og det ville 
glæde bestyrelsen om dette skulle ske igen. 

 
Der var herefter ikke yderligere under eventuelt og dirigent Peter Ross Jensen takkede 
forsamlingen for fremmødet og begærede generalforsamlingen for afsluttet. 
 
JOC takkede slutteligt dirigenten for som altid veludført ledelse af generalforsamlingen. 

 

 

Referent: Verner Larsen 


