
 

 

Udarbejdet af: BM/09.10.2019 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Hasseris Grundejerforening 

tirsdag, den 8. oktober 2019 

 

Mødested:     Svalegården. 

Tidspunkt:  Tirsdag, den 8. oktober 2019 – kl. 17:30. 

Dagsorden udsendt:  Tirsdag, den 1. oktober 2019. 
 

Deltagere: 
▪ Torben Thorup Jensen (TTJ) 

▪ Thorkil Neergaard (TBN) 

▪ Mogens Vinther (MVI) 

▪ Britta Magnussen (BM) 

▪ Preben Eihilt (PE) 

▪ Anders Koefoed (ASK) 

▪ Susanne Sloth Kristensen (SSK) 

▪ Steen Sloth (SSO) 

▪ Lars Chr. Nortvig (LCN) 

 

Afbud modtaget fra: Erik V. Dam. 

 
 

Referent: Britta Magnussen. 
 

REFERAT 
 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen godkendes med få bemærkninger om – Preben Eihilt minder om, at der 

skal tages stilling til plantning af nyt grantræ ved plænen foran Hasseris Kirke. 

Susanne Sloth Kristensen foreslår en omprioritering af punkterne, således at punktet 

om medlemsundersøgelse får høj prioritet.  

 

2. Status på antal medlemmer  

Anders Koefoed kan oplyse at der d.d. er 1.651 medlemmer – af disse er 51 

medlemmer uden mailadresse, hvilket betyder det er disse medlemmer, der skal have 

tilsendt nyhedsbreve med post. 103 medlemmer har ingen PBS aftale. 

Der har været nogle henvendelser fra grundejere omkring Ferskenvej med ønske om 

medlemskab. Foreningens medlemsområder dækker ikke dette område. Vi har en kort 

drøftelse om udvidelse af medlemsområdet. En udvidelse af medlemsområdet skal 

forelægges på en generalforsamling. Punktet sættes på et kommende 

bestyrelsesmøde til grundigere drøftelse og beslutning om vi vil sætte det på til 

generalforsamlingen i foråret 2020.  

Der er på hjemmesiden listet navne på de veje, der er omfattet af foreningens 

medlemsområde. Anders Koefoed giver udtryk for, at vores medlemstal er meget 

tilfredsstillende og mener ikke, at der er brug for at bruge mange kræfter på 

hvervning af flere medlemmer. Torben Thorup mener godt, der kan gøres en indsats 

for at få flere medlemmer, men p.t. er der ikke bestemte tiltag på dagsordenen. 

 

3. Evt. skift af pengeinstitut  

Pga. den nye negative rente skal vi overveje, hvor foreningens penge skal stå. 

Mogens Vinther har i den forbindelse haft kontakt til de lokale banker. Alle banker 

forventes i løbet af kort at ville indføre minusrente / omkostninger ved indlån. 

Nordjyske Bank viser interesse for at indgå i et samarbejde, hvor de yder tilskud til 

vores arrangementer svarende til omkostning ved indestående.  
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Det besluttes, at vi indgår aftale med Nordjyske Bank så hurtigt som muligt. Mogens 

Vinther foretager det nødvendige i denne forbindelse. 

 

4. Spørgeskemaundersøgelse – resultat af besvarelser fra medlemmerne  

Svarprocenten 512 af 1651 medlemmer = 32,44% er meget tilfredsstillende og så høj, 

at svarene kan betragtes som værende valide.  

Indholdet viser stor tilfredshed med HG og især vores kerneområde, at værne om 

bydelens grønne havekarakter optager svarerne meget. Der er fin tilfredshed med 

vores tilbud generelt både de oplysende/ informerende arrangementer som de mere 

kulturelle tiltag og de praktiske tilbud så som snerydning. 

Hvis vi skal være mere udfarende, som nogle i undersøgelsen foreslår med mange 

flere arrangementer, er vi som bestyrelse nødt til at have flere ressourcer blandt 

medlemmerne at trække på. Dette kunne evt. være at arbejde med mindre 

arbejdsgrupper, som skal referere til bestyrelsen. Susanne Sloth: ”Hvis det fremgår at 

der er bred tilfredshed med vores arbejde er det vel vores DNA og derfor skal vi 

fastholde den måde vi arbejder på”. Anders Koefoed mener, vi har fået bekræftet, at 

vi ikke opfattes som en støvet forening, sådan som nogle i bestyrelsen frygtede og at 

vores aktivitetsniveau er tilfredsstillende. Vores medlemmer er generelt meget 

tilfredse /tilfredse med foreningen. Foreningens størrelse diskuteres i henhold til 

medlemstal og medlemsområde. Det er ikke sikkert, vi kan blive meget større? 

Der er udtrukket 10 modtagere af vingaver. De fleste har takket for modtagelsen. 

Offentliggørelsen af undersøgelsen sker i Hasseris Avis og selvfølgelig på vores egen 

hjemmeside.  

 

5. Vedligeholdelse af de grønne områder  

Preben Eihilt har været ude og gå en tur i området omkring Rotunden sammen med en 

medarbejder fra Park & Natur og medlem Lars Brøndberg.  

I forbindelse med vandreturen blev der skitseret flere tiltag. 

Kommunen sætter bomme op ved udgangen fra parterrehaven til Thorsens Alle. I 

selve Rotunden bliver der lagt lag jord på hele vejen rundt, så de mange rødder bliver 

dækket. Græsslåningen kan komme lidt tættere på træerne. Belysningen kan kun 

forbedres ved at beskære træerne. Dette skal ske over en årrække for ikke at 

ødelægge træerne. Susanne i Badet trænger til renovering, men dette er der ikke 

økonomi til i kommunen. 

Preben Eihilt er med baggrund i sin erfaring med kommunens langsommelighed meget 

i tvivl om der er kommer til at ske noget. Måske er vi nødt til at gøre noget mere f.eks. 

gå videre et sted højere oppe i hierarkiet. Forsøge at få rådmanden i tale. Der er ikke 

fastsat noget møde. Vi får normalt indkaldelse i november til et årligt møde i februar. 

Vi vil være opmærksomme på om mødeindkaldelsen kommer og evt. rykke hvis der 

ikke er kommet indkaldelse i løbet af november måned. Preben Eihilt mener vi har 

ventet på beskæring af træerne i flere år, og træernes grene har nu nået et omfang, 

der er stærkt generende for lastbiltrafikken og belysningen. 

 

6. Gl. Hasseris – Landsbyforeningen er hørt i Nordjyske  

Torben Thorup spørger undersøgende om vi skal tilbyde samarbejde med 

Landsbyforeningen. Det har vi allerede gjort, men der er ingen respons. Torben Thorup 

retter fornyet henvendelse til bestyrelse i Landsbyforeningen om samarbejde. 

Der henvises til en artikel i Nordjyske, den 16. september 2019 om udviklingen i 

Gl.Hasseris. 
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7. Trafikale problemer  

Vi får mange henvendelser vedr. trafik – vi har ikke mulighed for at løse problemerne. 

Trafikken flytter sig blot andre steder hen.  

Torben Thorup sender svar til medlem om at henvende sig til kommunen og evt. til 

skolen. 

 

8. Sorthøj 

Sorthøj grunden mellem Hasserisvej –Skelagervej – Bejsebakkevej er udlagt til 

bebyggelse fremgår det af Nordjyske for nyligt. HG vil kontakte kommunen for 

yderligere informationer om, hvilke grunde og hvor mange der er tale om. Torben 

Thorup og Thorkil Neergaard vil nærlæse lokalplanen for området for at finde ud af om 

der er baggrund for at vi på vegne af HG skal reagere på meddelelsen. 

 

9. Hjemmesiden  

Tilmeldings- og betalingssystem bliver etableret i forbindelse med næste arrangement 

den 7. november 2019. Steen Sloth har styr på systemet og siger det er nemt at 

bruge. Der er ikke brug for testkørsel. Steen Sloth opretter arrangementet i Nem-

tilmeld så det er klar til brug, når arrangementet annonceres på hjemmesiden.  

 

 

10.    Medlemsarrangementer  

a) Medlemsarrangement 1: Torsdag, den 7. november 2019 – kl. 19:00 i 

Kirkesalen. ”Boligforbedring og energioptimering” i samarbejde med Danske 

Bank. Torben Thorup og Erik Dam har stafetten med denne aften. 

b) Medlemsarrangement 2: ”Juletræet Tændes” afholdes, lørdag den 30. 

november 2019 – kl. 16:00 v/Preben Eihilt og Erik Dam. Nyhedsbrev nr. 8 af 

den 1. november 2019. Der skal plantes et nyt grantræ, fordi det eksisterende er 

blevet så stort, at der skal benyttes en lift for at sætte lys på træet, dette er dyrt 

og skadeligt for græsplænen. Det besluttes, at Preben Eihilt sammen med 

folkene fra Hasseris Kirke finder ud af, vor stort det nye træ skal være og 

nøjagtig, hvor det skal plantes. Et træ koster ca. kr. 3.200,- + plantning. HG 

betaler træet og Hasseris Kirke betaler plantning. Der skal tages billeder af 

plantning og af opsætning af lysene til vores hjemmeside samt facebook. 

c) Musical på Hasseris Gymnasium ”Moulin Rouge” og Tapas (torsdag, den 6. 

februar 2020). I lighed med tidligere år tænker HG på at købe en forestilling, der 

har været meget stor interesse for dette arrangement, det håber vi der vil være 

denne gang også. 

d) Den giftfri have – Signe Wenneberg, er forslag fra Susanne Sloth om nyt 

arrangement i marts 2020. Susanne Sloth og Britta Magnussen arbejder med 

kontakt til Signe Wenneberg og planlægningen.   

 

11.   Nyhedsbreve  

a) Nyhedsbrev nr. 7-2019 – ”Boligforbedring og energioptimering” udsendes den 

13. oktober 2019. Max. 120 personer i salen. Max. 2 pr. husstand. Gratis. Sidste 

frist for tilmelding er den 3. november 2019. 

b) Nyhedsbrev nr. 8-2019 – ”Juletræet tændes” udsendes den 8. november 2019. 

c) Nyhedsbrev nr. 1-2020 – ”Musical & Tapas” udsendes den 10. januar 2020. Max. 

350 pladser. Max. 2 pr. husstand. Pris pr. deltager kr. 160,00. Sidste frist for 

tilmelding er den 31. januar 2020. 
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12.    Hasseris Avis  

Næste nummer af Hasseris Avis udkommer 13. november 2019. Vi skal have en artikel 

med om spørgeskemaundersøgelsen. Torben Thorup og Thorkil Neergaard kikker på 

dette sammen. Der er dead-line for indlevering den 30. oktober 2019. 

I øvrigt kan vi konstatere at distributionen af Hasseris Avis går bedre. Alle bestyrelsens 

medlemmer har modtaget det sidste nummer og nogle har endda fået den to gange. 

 

13. Henvendelse om problemer med kloaknettet i dele af Holbergkvarteret  

Der er forfattet et brev som formanden desværre ikke har modtaget, det kommer 

snarest til underskrift.  

 

14. Hasseris Bymidte 

Ny ejer af Hasseris Bymidte sætter aktiviteter i gang med fornyelse af Bymidten. Vi 

venter spændt på udformningen. 

 

15. Julemiddag med ægtefælle  

Den 20.december 2019 kl. 18.30 

 

16. Eventuelt 

Preben Eihilt er imponeret over en udsendelse i TV, hvor man så Hjerteløbere i aktion. 

Preben Eihilt spørger om vi har hjerteløbere i Hasseris. Det er Trygfonden, der 

administrerer dette gode initiativ, hvor man forsøger at skaffe hjerteløbere til alle 

hjertestartere, så disse kan komme ud til et hjertestop hurtigst muligt efter 

alarmcentralen har fået opkald. I mange tilfælde kommer hjerteløberne før 

ambulancen og øger dermed den tilskadekomnes muligheder for overlevelse.   

 

Næste bestyrelsesmøde : tirsdag, den 12. november 2019 - kl. 17:30. 

Mødested  : Svalegården. 

Afbud modtaget fra :  

 

Afbud senest til formanden den 11.november 2019 – kl. 10:00 pr. e-mail til: formand@hasseris.dk eller 

send en SMS til 22 39 88 75. 

 

mailto:formand@hasseris.dk

