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Referat af ordinær generalforsamling i 

Hasseris Grundejerforening torsdag, 

den 20. april 2017 

 

Mødested:   Kirkesalen , Hasseris Kirke 

Tidspunkt: Torsdag, den 20. april 2017 

 
Jan Ipland, formand for Hasseris Grundejerforening bød velkommen til den årlige ordinære 
generalforsamling, hvor der var et fremmøde på ca. 95 medlemmer.  
 
Generalforsamlingen blev indledt med underholdning af ”Aalborg Groovy Gospel”. Koret sang 
flere numre.  

 
1. Valg af dirigent og stemmetællere: 

Advokat Anders Bredgaard blev valgt til dirigent og erklærede generalforsamlingen 
for lovlig indvarslet jfr. foreningens vedtægter. Til stemmetællere valgtes Preben 
Eihilt og Per Studsholt.  
  

2. Bestyrelsens beretning: 
Jan Ipland startede med en præsentation af den samlede bestyrelse og 
suppleanter samt ikke mindst administrator og henviste herefter til bestyrelsens 
beretning/plancher, der kan ses på foreningens hjemmeside. Jan Ipland fandt 
anledning til at kommentere enkelte punkter fra beretningen. Den aflagte 
beretning gav anledning til enkelte spørgsmål fra medlemmerne og disse var 
følgende: 
 
a) Arne Christoffersen: Forespørgsel fra Hasseris Kirke om et sponsorat på kr. 

2.500 til kirkens konfirmander bl.a. til dækning af udgifter entre vedr. udflugt 
til Aarhus. Hvad er Hasseris Grundejerforenings bevæggrund til ikke at støtte 
op om dette, nu da Hasseris Grundejerforening låner kirkesalen kvit og frit. 
Jan Ipland oplyste, at bestyrelsen var enig i, at vi ikke ønskede af bidrage, da 
dette ville give yderligere ansøgninger fra andre grupper i området. Under 
debatten blev det tillige som ny oplyst, at forældrene grundet gældende 
politik for Gl. Hasseris Skole ikke måtte bidrage med egen betaling. Sagen 
blev lukket med et tilsagn fra bestyrelsen om, at der på det kommende 
bestyrelsesmøde vil blive taget en  nærmere drøftelse af Hasseris 
Grundejerforening generelle sponsorpolitik.  

b) Finn R. Nielsen: Hvilke byggesager der tages op og hvordan bestemmes 
dette? Jan Ipland svarede at der er mail korrespondance, samt 2 årlige møder 
mellem Teknisk Forvaltning og Jan Ipland informerede yderligere at 
samarbejdet med Landsbyforeningen og HG bør formaliseres yderligere. 

c) Ulla Kürstein Jensen: Nu da projekt Otiumvej er udskudt, hvad kan der 
gøres? Jan Ipland synes der skal en bedre dialog med borgerne og sagen 
følges tæt. 
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d) Jens Skovgaard: I beretningen blev det nævnt, at der opføres 220 boliger i 
området Sofiendal Enge, men dette er rettelig ca. 1.200 boliger. Jan Ipland 
svarede, at det ikke er omfattet af foreningens medlemsområde. 

 
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for 2016.  

Kasserer Jens Ole Christensen fremlagde årsregnskabet 2016 og dette blev 
godkendt.  
 

4. Fastsættelse af kontingent.   
Kontingentet for 2018 blev som foreslået af bestyrelsen uændret kr. 150 kr. årligt 
pr. husstand.  

 
5. Ændring af vedtægter:  

§ 2 Lille ændring - Bydelens udvikling, kulturelle og sportslige arrangementer. 
§ 4 Medlemsskabet er gyldigt ved betalt kontingent.  
 
Stemmeafgivelse skete ved håndsoprækning og dirigenten kunne konstatere, at 
der forelå tilstrækkelig en stor majoritet for en ændring af vedtægterne som 
foreslået af bestyrelsen, idet mere en 75 % af de fremmødte stemmeberettigede 
stemte for.   

  
6. Behandling af indkomne forslag: Modtaget efter udsendelse af indkaldelse 

til generalforsamling og indkomne forslag ikke udsendt efterfølgende til 

medlemmerne.  

a). Egholmforbindelsen - status herpå: I 2011 var der en VVM undersøgelse og 
siden 2014 er der ikke sket noget – afventer en bevilling på Finansloven i 
Folketinget og en ny anlægslov. Hasseris Grundejerforening følger sagen og har 
gjort dette lige siden starten.  
Niels Wogensgaard: Det er ikke noget, vi bare skal acceptere , men vi (Hasseris 
Grundejerforening) skal gå imod det. Per Studsholt svarende herpå, at Hasseris 
Grundejerforening siden starten har været inde over sagen og denne følges tæt, 
men der er intet sket i sagen siden 2014.  
b). Der skal være kvinder i bestyrelsen, lave hensigtserklæring om mindst 

2 kvinder i bestyrelsen:  

Vi skal ikke til at kønskvotere i Hasseris Grundejerforening og der laves ingen 
hensigtserklæring. 
Forslagsstiller ikke tilfreds med dette og krævende en afstemning.  

 
Flere medlemmer ytrede, at dette kunne der ikke lave hensigtserklæring om og slet 
ikke, hvis der nu ikke var kvinder, der ønskede at stille op.  
Ulla Kürstein Jensen foreslog, at forslaget blev udsat til næste generalforsamling i 
2018 og der mellem forslagsstilleren og Hasseris Grundejerforening blev udarbejdet 
en tekst til en hensigtserklæring, som generalforsamlingen kunne tage stilling til.  
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Dirigent: Når forslaget ikke er korrekt fremført skriftligt, forkastes forslaget og nyt 
forslag tages op på generalforsamlingen i 2018.  
 

7. Valg af medlemmer til bestyrelse:  
a) Følgende medlemmer var på valg: 

 Jan Ipland (villig til genvalg) 
 Torben Thorup Jensen (villig til genvalg) 
 Jens Ole Christensen (ønsker ikke genvalg) 
 Jens Erik Laursen (ønsker ikke genvalg) 

                      Jan Ipland og Torben Thorup Jensen blev begge genvalgt og i stedet for  
                      Jens Ole Christensen og Jens Erik Laursen blev Thorkil Neergaard og  
                      Anders Kofoed valgt til bestyrelsen. 

b) Valg af suppleanter: 
           Jakob Kabbel og Susanne Sloth Kristensen blev valgt. 
 
         Bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer: 

 Jan Ipland 
 Torben Thorup Jensen 
 Per Studsholt 
 Preben Eihilt 
 Lars Chr. Nortvig 
 Thorkil Neergaard 
 Anders Kofoed 

  Bestyrelsen konstitueres på førstkommende bestyrelsesmøde, den 9. maj 2017. 
 

8. Valg af 2 revisorer:  
          Redmark, statsaut. Revisorer Hasseris Bymidte og Verner F. Larsen blev valgt. 
  
9. Eventuelt:  

Der var ingen emner under eventuelt og dirigent Anders Bredgaard takkede  
forsamlingen for fremmødet og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.  
 
Jan Ipland takkede sluttelig de afgående bestyrelsesmedlemmer Jens Ole 
Christensen, Jens Erik Laursen og revisor samt tidligere formand for bestyrelsen  
Jørgen Svensson for mange års veludført bestyrelsesarbejde, og ikke mindst  
dirigenten for veludført ledelse af generalforsamlingen.  

 
Referent : Lars Chr. Nortvig 
 

Dirigent: Anders Bredgaard. 


