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Referat af bestyrelsesmøde i Hasseris Grundejerforening 
tirsdag, den 10. september 2019 

Mødested:     Svalegården. 
Tidspunkt:  Tirsdag, den 10. september2019 – kl. 17:30. 
Dagsorden udsendt:  Tirsdag, den 3. september 2019. 

 
Deltagere: 

 Torben Thorup Jensen (TTJ) 

 Mogens Vinther (MVI) 

 Britta Magnussen (BM) 

 Preben Eihilt (PE) 

 Susanne Sloth Kristensen (SSK) 

 Steen Sloth (SSO) 

 Erik V. Dam (EVD) 
 

Afbud modtaget fra: Anders Koefoed, Thorkil Neergaard og Lars Chr. Nortvig. 
 
  

Referent: Britta Magnussen. 
 

REFERAT 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Der er efter dagsordenens udsendelse den 3.september kommet flere 
medlemshenvendelser, som med fordel kunne medtages på dette møde. Torben 
Thorup Jensen har revideret dagsordenen i henhold hertil og bestyrelsen er løbende 
orienteret. Der er ingen bemærkninger til dagsordenen, som godkendes. 

 
2. Spørgeundersøgelse udsendes til vore medlemmer 

Thorkil Neergaard, som ikke er tilstede på dette møde har orienteret Torben Thorup 
Jensen om, at der er god respons og interesse for spørgeskema undersøgelsen, der er 
udsendt via Nyhedsbrev til vore medlemmer. Undersøgelsen er endnu ikke lukket og 
der er heller ikke sat nogen deadline for deltagelse. Vi er naturligvis interesserede i at 
få rigtig mange spørgeskemaer retur i besvaret stand. Når interessen ser ud til at ebbe 
ud vil lukningen for indsendelse af svar blive annonceret samt vinderne af de ti 
vingaver trukket. Bestyrelsens medlemmer bedes også besvare spørgeskemaet, men 
kan ikke vinde rødvin. 
På næste møde vil vi bede Thorkil Neergaard fremlægge indholdet i svarene og 
derefter aftaler vi, hvad den efterfølgende procedure skal være. 

 
3. Snerydningsaftale for 2019/2020 

Snerydningsaftalen er igen i år indgået med Aalborg Anlægsgartneri ApS. Aftalens 
indhold kan ses på hjemmesiden. Der udsendes servicebrev den 12.eller 13.september 
og der udsendes breve til medlemmer uden mailadresse ca. 50 stk. med PostNord den 
16. september 2019.  

 
4. Hjemmesiden  

Det går fint med den nye hjemmeside. Der er nogle småting, der rettes i samarbejde 
med Ellegaard ID. Steen Sloth hører gerne om uhensigtsmæssigheder og kikker på det 
meget så hurtigt han kan. 
Steen Sloth viser bestyrelsen, hvordan Google Analytics kan bruges til at få indblik i, 
hvordan hjemmesiden bliver brugt både af medlemmer og andre der klikker sig ind på 
den.  
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Det ses bl.a., at der var stor interesse og trafik på hjemmesiden, da den nye version 
blev lanceret. Endvidere kan det ses, at der har været mange inde og kikke på de nye 
billeder af bestyrelsen. Der er også mange der klikker ind for at se historien om 
Hasseris og på alt det der ligger om vores bydel. Det er meget positivt, at der er så 
stor interesse for det vi laver i foreningen. 
Steen Sloth har undersøgt muligheden for at få et nyt tilmeldings- & betalingssystem 
til vores medlemsarrangementer. Vi vil gerne have et system, der kan modtage 
tilmelding og registrere den samtidig med, at der indbetales et evt. deltagergebyr. En 
mulighed er NemTilmeld, som er gratis at bruge for foreninger. Steen Sloth opsætter 
en prøve, som bestyrelsen kan være med til at teste. 

 

6. Medlemsarrangementer i 2019-2020: 

Medlemsarrangement: Torsdag den 7. november 2019 – kl. 19:00 i Kirkesalen. 
”Boligforbedring og energioptimering” i samarbejde med Danske Bank, Rockwool, 
Velfac og Danfoss. 
Dette arrangement er aftalt til afvikling på ovennævnte tidspunkt. Der serveres et let 
traktement efter oplæggene, så deltagerne får lejlighed til at snakke sammen og stille 
spørgsmål. Torben Thorup Jensen og Erik Dam er ansvarlige for denne aften. 
Medlemsarrangement: Musik  
Ideen om et musikarrangement bliver foreløbig udsat til afholdelse efter i 2020. Der er 
enighed i bestyrelsen om, at det bliver for tæt med 3 arrangementer i november 
måned. På næste bestyrelsesmøde skal vi fastlægge en dato evt. i februar eller marts 
måned. 
Medlemsarrangement: ”Juletræet Tændes” afholdes, lørdag den 30. november 2019 – 
kl. 16:00. 
Der er forhandlinger i gang om lyssætning på grantræet, som nu er så højt, at der skal 
en kran til komme op med lyskæderne. Der skal aftales med Hasseris Kirke om 
musikalsk underholdning og med spejderne om servering af gløgg og æbleskiver, som 
de tidligere år. Preben Eihilt og Britta Magnussen er ansvarlige for dette arrangement. 
Medlemsarrangement: Bæredygtig Have er et forslag, som vi gerne vil se nærmere på 
Susanne Sloth Kristensen kikker på om der er en god oplægsholder, der kunne 
inviteres til en aften en gang i foråret. 

 
7. Platform for kommunikation i bestyrelsen 

Steen Sloth forklarer om forskellige platforme for kommunikation, fordi mail ikke er 
egnet til at drøfte problemstillinger mellem bestyrelsesmøderne. 
Facebook er en mulighed – en test udføres i en måneds tid. En gruppe til dette formål 
fungerer bedst, hvis alle er på Facebook og hvis den kun bruge til dette. Man skal 
inviteres til gruppen og ingen andre kan se den. 

 
8. Hasseris Avis 

Kan der evt. laves en headline om resultatet af spørgeskema undersøgelsen. Torben 
Thorup Jensen taler med Thorkil Neergaard om dette. Næste nummer af Hasseris Avis 
udkommer den 3. oktober 2019 og der er deadline den 19. september 2019 for 
indlæg. 

 
9. Gl. Hasseris Skole vil gerne have Hasseris Grundejerforening med som 

medansøger til fonde om tilskud til etablering af en skaterbane 

Vi vil gerne støtte dette initiativ - Torben Thorup Jensen tager kontakt til Gl. Hasseris 
Skole for at aftale det videre om ansøgning. 
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10. Tilbud om donation af hjertestarter samt evt. opsætning på parcelhus eller i 

indkørsel for Hasseris Grundejerforenings regning 

Vi har tidligere samarbejdet om opsætning af 3 hjertestartere i Hasseris. Torben 
Thorup Jensen kontakter rektor Ole Droob, Hasseris Gymnasium og hører til om 
hjertestarteren på facaden kommer op igen. Hvis ja, kontaktes Lisbeth Nødskou 
Sørensen af Torben Thorup Jensen vedr. en evt. ny placering. 

 
11. Henvendelse om problemer med kloaknettet i dele af Holbergkvarteret 

Vi sender en henvendelse til kommunen vedr. problemstillingen, som har ramt flere af 
vores medlemmer, der har haft oversvømmelse i deres kældre i forbindelse med de to 
seneste skybrud. Steen Sloth og Britta Magnussen laver udkast til brev, som 
underskrives af Torben Thorup Jensen. 

 
12. Henvendelse om høje hastigheder på Hasserisvej på strækningen omkring 

Spar Nord Bank 

En henvendelse fra et medlem vedr. for høje hastigheder er en sag for politiet ikke for 
en grundejerforening. Medlemmet henvises til at henvende sig der. 
 

13. Eventuelt 

Der er ingen punkter under eventuelt. 
 

 

Næste bestyrelsesmøde : Tirsdag, den 8. oktober 2019 - kl. 17:30. 
Mødested  : Svalegården. 
Afbud modtaget fra : Erik Dam 
 

Afbud senest til Torben Thorup Jensen den 7.oktober 2019 – kl. 10:00 pr. e-mail til: 

formand@hasseris.dk send en SMS  til 22 39 88 75. 

mailto:formand@hasseris.dk

