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 Mødested:   Kirkesalen under Hasseris Kirke 
Tidspunkt: Torsdag, den 19. april 2018 – kl. 19:00. 
 
Dagsorden udsendt: 15. marts 2018. 
Dirigent:  Peter Ross Jensen 

 
1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

a. Som dirigent blev Peter Ross Jensen 
b. Som stemmetællere blev Anders Kofoed og Susanne Sloth Kristensen 

 
2. Bestyrelsens beretning. 

a. Formand Jan Ipland gav på vegne af bestyrelsen beretning for året 2017, kan ses 
på Hasseris Grundejerforenings hjemmeside Hasseris.dk. 

b. Beretningen blev godtaget og vedtaget af de fremmødte medlemmer. 
 
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2017 

a. Kasserer Jacob Kabbel fremlagde og gennemgik driftsregnskab og balance for 
2017. Regnskab for 2017 kan ses på hasseris.dk 
 

b. De fremmødte medlemmer kom med følgende bemærkning til regnskab 2017: 
 

Torben Nielsen: Positiv til resultatet og den store formue. Mener bestyrelsen 
bruger mange penge til møder. Der burde være flere større arrangementer ? og 
lavere kontingent.  
 
Jan Ipland svarede herpå: Det er et meget lavt kontingent for at være medlem af 
Hasseris Grundejerforening.  
Foreningen vil gerne give sponsorstøtte til nærområdet.  
Medlemmer af bestyrelsen får ikke noget for arbejdet, har ikke godtgørelser i form 
af fri telefon, brug af egen printer mm.  
Hvis alle foreningens medlemmer kom til generalforsamlingen gik vi fallit.  

                                   
c. Regnskab for 2017 godkendt.  

 
 
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

a. Bestyrelsen har foreslået et uændret kontingent på kr. 150 årligt pr. medlem. 
 

5. Behandling af indkomne forslag 
                Forlag 1). 

a. Der er modtaget følgende forslag fra medlemmerne:  
Finn Reske Nielsen: Vedtægts ændring – om mindst 2 kvinder i bestyrelsen. 
Mødtes med Jan Ipland den 17.04.2018 for drøftelse af forslaget. Glad for der er 
kommet en kvinde med i bestyrelsen. Påskønner bestyrelsens indsats på dette 
punkt.  
 
Jan Ipland svarede herpå: Bestyrelsen  har aktivt  arbejdet målrettet på, at få  
kvinder i bestyrelsen. Susanne Sloth Kristensen foreslået til bestyrelsen i år.  
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Sonja Harder: Er nyt medlem - Bestyrelsen virker som en mandeklub (helt lukket 
klub), der bør være større variation i bestyrelsen.  
 
Carsten Simesen : De bedste til bestyrelsen bør vælges – kvinder eller mænd.  
 
Karin Torp: Der er aldrig blevet spurgt om nogen ville stille op til bestyrelsen på 
generalforsamlingen.  
 
Lars Brøndberg : Så bør der vel også være krav om 2 mænd i bestyrelsen.  
Hører ikke hjemme i vedtægterne – de bedste vælges til foreningens bestyrelse.  
 
Bestyrelsen: Mener ikke det skal skrives i vedtægterne.  
 
Dirigent Peter Ross Jensen : Forslag til afstemning - om forslag skal skrives i 
vedtægterne. Afstemning ved håndsoprækning – 1 stemme pr. matrikel.  
 
Ja : 12 
Nej: 31 
Ved ikke: 1  
 
Peter Ross Jensen : Forslaget er ikke vedtaget og skal ikke skrives i vedtægterne.  
Samtidigt foreslår Peter Ross Jensen at ved næste general forsamling, bliver der 
indgangskontrol og der udleveres stemmeseddel til hvert matrikel. 
 
Forslag 2). 

b. Finn Reske Nielsen: Limfjordsforbindelsen 
Hasseris Grundejerforening bekendt er der ikke kommet noget nyt i sagen.  
Venstre har foreslået 1 mia kr. fra det offentlige på budget den 15.10. Samlet pris  
7 mia kr. broanlæg og landanlæg.                                      
 

 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

a. På valg til bestyrelsen er: 
1) Per Studsholt (ønsker ikke genvalg) 
2) Lars Chr. Nortvig (villig til genvalg)- genvalgt 
3) Preben Eihilt (villig til genvalg) - genvalgt 

b. Bestyrelsen foreslår: 
4) Jacob Kabbel (villig til valg) -  valgt 
5) Susanne Sloth Kristensen (villig til valg) – valgt 

 
                                        

7. Valg af suppleanter: 
a. Bestyrelsen foreslår: 

1) Britta Magnussen 
2) Hans Ulrik Larsen 
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                                       Der kom ikke yderligere forslag til medlemmer af bestyrelsen og suppleanter  
                                       fra de fremmødte .  
 
                      Ovennævnte valgt.  

 
8. Valg af revisorer. 

                
a. Bestyrelsen foreslår: 

1) Redmark, statsaut. Revisorer, Hasseris Bymidte 
2) Verner F. Larsen, revisor 

                                       Der var ingen forslag fra de fremmødte medlemmer.  

                                       Ovennævnte revisorer valgt.    

9. Eventuelt. 
 
Lisbeth Henriksen (Jeppevej) : Bede ikke vedligeholdt og græs ikke slået.  
 
Øjvind Petersen (Gl. Hasserisvej) : Grønne områder og træer ikke vedligeholdt og beskåret. 
 
Fra unavngiven medlem: Otiumvej  - status på byggeriet. Hans Henrik Henriksen kan ikke 
sige mere herom p.t. 
 
Jan Ipland : Kommunen har vedtaget en strategi om at øge biodiversiteten – det giver plads 
til mere dyre liv, derfor vil man se mindre vedligeholdelse og fler grenbunker rundt omkring i 
området.  
Det med de grønne områder og vedligeholdelsen heraf bringes videre til kommunen.  
Otiumvej – intet nyt endnu , Hasseris Grundejerforening har forespurgt kommunen – vi vil 
forhindre større bebygning – vi støtter op omkring Kjeld Elimar.  
 
Lise Tarp: Hasserisvej 102 – hvad sker der ? 
               Grænsevej 1B – hvad sker der ? 
 
Jan Ipland: Hasserisvej 102 – har vi intet hørt til 
                 Grænsevej 1B – såvidt HG ved er projektet opgivet.  
 
Peter Ross Jensen : Dagsorden behandlet i god ro og orden.  
 
Jan Ipland takkede dirigenten Peter Ross Jensen for arbejdet med en gave.  

 
 

 
Referent: Lars Chr. Nortvig. 

Aalborg, den 28. april 2018 

 

 

Referat godkendt af dirigenten: ______________________________________ 

                       Peter Ross Jensen 


