
 

 

Udarbejdet af: SSK/13.06.2019 

 

Referat for bestyrelsesmøde i Hasseris Grundejerforening 
tirsdag, den 11. juni 2019 

Mødested:     Svalegården. 
Tidspunkt:  Tirsdag, den 11. juni 2019 – kl. 17:30. 
Dagsorden udsendt: Tirsdag, den 4. juni 2019. 

 
Deltagere: 

 Torben Thorup Jensen (TTJ) 

 Mogens Vinther (MVI) 

 Anders S. Koefoed (ASK) 

 Susanne Sloth Kristensen (SSK) 

 Preben Eihilt (PE) 

 Steen Sloth (SSO) 

 Erik V. Dam (EVD) 
 

Afbud modtaget fra: Britta Magnussen (BM), Thorkil Neergaard (TBN) og Lars Chr. Nortvig 
(LCN) 

 
Referent: Susanne Sloth Kristensen 

 

REFERAT 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Arbejdsopgaver / kontaktpersoner / ansvarlige – hvem gør hvad? 

a) Udfyldt skema udsendt med referat af bestyrelsesmødet for den 14.05.2019 
gennemgås vedr. funktioner for Susanne Sloth Kristensen og Preben Eihilt. 
Ingen kommentarer, Torben har efterfølgende udsendt oversigten over 
arbejdsopgaver og ansvarsfordeling. 

b) Kommentarer fra Susanne Sloth Kristensen og/eller Preben Eihilt. 
Ingen kommentarer, - skema er godkendt.  

c) Aftale mellem ansvarlig og 2. m/k om oplæring. 
De ansvarlige aftaler indbyrdes, hvornår oplæring skal finde sted. 

 

3. Medlemmernes mulighed for at kontakte bestyrelsen 

a) Introduktion af en funktion e-mail konto. 
b) Funktion e-mail kontoen kan efter ønske opsættes til automatisk at viderestille til 

egen e-mail konto. 
c) Her planlægges opsætning af: 

1) post@hasseris.dk (ttj og bm) 
2) formand@hasseris.dk (ttj) 
3) sekretaer@hasseris.dk (bm) 
4) medlem@hasseris.dk (ask) 
5) webmaster@hasseris.dk (sso) 

 
Beslutning: Målet er, at gøre det enkelt for medlemmerne at kontakte foreningen. 
På vores nye hjemmeside får vi en kontaktfunktion som går til post@hasseris.dk. Vi 
bibeholder de mailadresser som er beskrevet ovenfor og linker til dem hvor det er 
relevant.  
Torben Thorup Jensen sørger for at dirigere mails de korrekte steder hen. 
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3. Aktiviteter i gruppen for medlemshvervning 

a) Aktuel status dags dato? 
Anders Koefoed omdeler ca. 80 breve til potentielle medlemmer, der har købt 
hus i Hasseris, men som ikke er medlemmer af Hasseris Grundejerforening. 
Gruppen, Anders Koefoed, Erik V. Dam og Mogens Vinther planlægger et møde 
om den fremtidige indsats. 
I brevet står bl.a. at alle nye medlemmer kan hente et gratis eksemplar af 
bogen om Jacob Blegvad i Jyske Bank. 
Status på betalinger: 9 medlemmer har ikke betalt, har frist til den 13.07.2019.  

b) Gl. Hasseris som evt. kampagneområde? 
Formanden for Landsbyforeningen, Gl. Hasseris har vist interesse for at mødes 
med Hasseris Grundejerforening. 
Formanden har lovet at vende tilbage med svar på nyt forslag om dato og 
Hasseris Grundejerforening tager gerne imod invitationen. 
 

 

5. Medlemsarrangementer i 2019-2020: 

a) Status på forslag til medlemsarrangementer. 
b) Medlemsarrangement 1. Ejendomsskatten for 2020 (TTJ, EVD) 
c) Medlemsarrangement 2. Musik (Allan Olsen) (ASK, ??) 

Anders kontakter Allan Olsen for at høre om mulighederne 
d) ”Juletræet Tændes” afholdes, lørdag den 30. november 2019 – kl. 16:00. 
e) Medlemsarrangement 3. Team Nico (LCN, ??) 

Er der interesse blandt medlemmerne? Er der mange sponsorarrangementer, - 
eller tror vi at der vil være et publikum. Positiv indstilling fra bestyrelsen. 

f) Generalforsamling afholdes torsdag, den 16. april 2020 – kl. 19:00. 
g) Forslag: Sirius-patruljen (Matthias Jørgensen), Finn Øst Andersson fortæller om 

bjergbestigning, havearrangement/hvordan har man have uden brug af 
pesticider. Haveselskabet, flot besøgshave eller? (Susanne arbejder videre med 
dette forslag og spørger om Britta vil være med. Lokale unge der har rejst til 
spændende steder. Fx med besøg af Rotary, Lions, andre der har 
udvekslingsstuderende. 
 
Vi tænker over mulighederne og tager det op til mødet i august, de der er 
ansvarlige for arrangementerne står i listen ovenfor. 
 
 

6.        Byggesager, dispensationer og trafik samt offentlige planrammer 

c) Deltagelse i Borgermøde den 27. maj 2019 – kl. 19:00 på Hasseris Gymnasium 
med Helhedsplanen som aftenens emne. Deltagere: TTJ, TBN, MVI og PE. 

d) Udkast til lokalplan 3-3-115 for Bygaden 20-22, Gl. Hasseris udsendes snart. 
Ny kommuneplanramme samt ny lokalplan for resterende del af Gl. Hasseris 
med mulighed for øget byggeri og herunder 2-4 etager i tidl. Materielgård. 

e) Landsbyforeningen ønsker et møde med Hasseris Grundejerforening for drøftelse 
af evt. fælles tiltag. Afventer tilbagemelding om mødedato. 
 

Aalborg Kommune har lovet at vende tilbage med output fra mødet på Hasseris 
Gymnasium den 27.5. Her blev leveret mange ”gule sedler” som bliver skrevet 
sammen og vi forventer, at der bliver afholdt et nyt møde. 
Rådmand Hans Henrik Henriksen kontaktede samme aften formanden og 
ønskede et møde om byggeriet ”Fuglehaven” (byggeri af 12 lejeboliger) på 
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hjørnet af Fuglevænget og Sannasvej. Formanden afventer en indkaldelse til 
dette møde fra rådmanden. 

 
7.      Sager med udspring fra Jens Skovgaard 

a. Vestbyens Samråd/Havnegruppen – ønske om kaffemøde. 
Torben kontakter Vestbyens Samråd/Havnegruppen om hvilke emner de gerne 
vil diskutere. Vi er selvfølgelig altid interesseret i at samarbejde, men vi gerne 
høre hvad gruppen helt konkret har i tankerne. 

b. Borgergruppe mod 3. Limfjordsforbindelse – forslag om postkort og 
kampagnemateriale på HG’s hjemmeside. 
Vi afventer de politiske forhandlinger omkring det nye regeringsgrundlag og 
herunder hvilke prioriteringer den nye regering og Trafikminister foretager. 
Kommer den 3. Limfjordsforbindelse op på listen for sager, der ønskes 
gennemført og aktiveret via en Anlægslov og en plads på Finansloven tager vi 
sagen op det første bestyrelsesmøde herefter. Så kan vi overveje at arrangere 
et borgermøde om sagen evt. i samarbejde med andre foreninger. Hasseris 
Grundejerforening følger udviklingen tæt. 
 

8. Udlevering af bøger om Jacob Blegvad via Jyske Bank 

a. Nyhedsbrev nr. 4-2019 er udsendt til 906 medlemmer, der endnu ikke har 
modtaget/hentet en bog om Jacob Blegvad. 

b. Bog udleveres via Jyske Bank mod underskrevet og afleveret kvittering. 
Udlevering er startet – 25 bøger er allerede udleveret. Jyske Bank ønsker flere 
bøger på lager. 

c. Udleveres så længe lager haves. 
 

9.        Henvendelse fra Fokus Folkeoplysning med et tilbud om samarbejde om et 

arrangement om Jacob Blegvad 

a. Formanden har takket nej tak til at deltage i arrangement på Hasseris 
Gymnasium den 07.10.2019. 
Bestyrelsen har ikke ressourcer til at deltage. 

 

10.     Ny hjemmeside i Wordpress – (SSO) 

a. Status.  
Steen Sloth gennemgik hjemmesiden i en testversion på mødet. Der er stor 
tilfredshed med hjemmesiden og vi forventer at være live med en 
beta++version ultimo juni 2019. Steen booker et møde med Morten Ellegaard 
for at aftale de sidste rettelser og hvornår vi laver en release af hjemmesiden. 
Steen har grønt lys til at gå videre, og der udsendes et Nyhedsbrev til vore 
medlemmer i forbindelse med releasen.  
Vi foreslår en  artikel i næste nummer af Hasseris Avis, udkommer 28.08.2019. I 
den forbindelse med lancering laver vi en konkurrence for vore medlemmer, 
hvor svarene skal findes/søges på hjemmesiden. Svar på 10 spørgsmål. Der 
laves en nyhed med info til de gæster, der besøger siden i løbet af sommeren. 
På augustmødet aftaler vi hvem der skriver artiklen til Hasseris Avis og får input 
til konkurrencen. 

 

11.    Indkøb af nye bærbare PC’ere 

a. 2 stk. med Windows 10, Microsoft Office + Outlook.  Er købt og taget i brug. 
b. Budgetramme ca. kr. 10.000 inkl. moms pr. stk. Budgetrammen er overholdt. 
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12. Eventuelt 

På augustmødet arbejder vi videre med beslutningerne og visionerne fra 
strategidagen i januar. 
 

Næste bestyrelsesmøde : Tirsdag, den 13. august 2019 - kl. 17:30. 
Mødested  : Svalegården. 
Afbud modtaget fra :  
 

Afbud senest til formanden pr. e-mail til: thorup@hasseris.dk send en SMS  til 22 39 88 75. 

mailto:thorup@hasseris.dk

