
 

 

Udarbejdet af: BM/12.02.2020 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Hasseris Grundejerforening 

tirsdag, den 11. februar 2020 

 

Mødested:     Svalegården. 

Tidspunkt:  Tirsdag, den 11. februar 2020 – kl. 17:30. 

Dagsorden udsendt:  Onsdag, den 5. februar 2020. 
 

Deltagere: 
 Torben Thorup Jensen (TTJ) 

 Thorkil Neergaard (TBN) 

 Mogens Vinther (MVI) 

 Britta Magnussen (BM) 

 Steen Sloth (SSO) 

 Susanne Sloth Kristensen (SSK) 

 Erik V. Dam (EVD) 

 

Afbud modtaget fra: Anders Koefoed (ASK), Lars Chr. Nortvig (LCN) og Preben Eihilt (PE). 

 
Referent: Britta Magnussen. 

 

REFERAT 
Vi mødtes kl. 16:30 i Nordjyske Bank, hvor vi fik lejlighed til at besigtige 

mødelokalerne på 2. sal, for at se om der kan holdes arrangementer for 

vores medlemmer der. Det er et stort flot lokale og vi vil muligvis afprøve 

brugen af det ved et kommende arrangement. 

  
1. Godkendelse af dagsorden  

Nyt pkt. dagsordenen på en mail fra 10. februar 2020 er vi inviteret til generalforsam-

ling i foreningen By og Land. Sættes på under eventuelt. 

Kristoffer Bartholdy Neergaard har i forbindelse med udarbejdelsen af en studieopgave 

fået tilsagn om at deltage i dette bestyrelsesmøde som observatør. 

 

2. Generalforsamling den 2. april 2020  

Forberedelserne til generalforsamlingen er i fuld gang. Opgaverne er fordelt, der er 

lavet aftale med dirigent. Der er lavet aftale om det praktiske med spejderne. 

 

3. Oplæring af 2. mand – status  

Der er brug for at vi i forbindelse med løsning af nogle af foreningens driftsopgaver 

udpeger og oplærer en 2.mand/ kvinde. Vi er for sårbare ved fravær grundet sygdom, 

længerevarende ferie eller andet fravær, når kun én sidder med en opgave. Aktuelt 

drejer det sig om håndtering af Medlemskartoteket, Nyhedsbreve, Hjemmeside og om 

Kassererfunktionen.   

Britta Magnussen aftaler oplæring i Winkas med Anders Koefoed og får i samme 

forbindelse programmet installeret på PC. Steen Sloth og Susanne Sloth Kristensen 

oplærer hinanden i hjemmeside og nyhedsbreve samt Erik V. Dam indvilliger i at indgå 

som 2. mand på kassererfunktionen, aftaler oplæring med Mogens Vinther. 

 

4. Udvalg til udarbejdelse af medlemstilbud – status 

Udvalget vedr. Haveservice m.m. har endnu ikke fundet tid til at mødes, der arbejdes 

på sagen og der er aftalt møde den 27. februar 2020 

Udvalget vedr. Kulturpas har holdt møde i sidste uge og fordelt opgaver. Der er aftalt 

nyt møde og udvalget håber på at have en eller anden indikation på om det kan lade 

sig gøre til næste møde. 
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5. Møde vedr. 3. Limfjordsforbindelse i Haraldslund v/Borgerbevægelsen  

Steen Sloth deltog på vegne af Hasseris Grundejerforening på mødet den 28. januar 

2020. Borgerbevægelsens formand gennemgik grundigt hele sagen / forløbet om 

Limfjordsforbindelsen over Egholm. Hele sagen er angiveligt håndteret forkert. Hvilke 

konsekvenser det kan få vides ikke på nuværende tidspunkt. Der var forskellige 

mindre grupper repræsenteret på mødet, de aktionerer mod forbindelsen på forskellige 

måder. 

 

6. Tinglysningssag på Vossvej  

Thorkil Neergaard har forhandlet om et evt. salg af et mindre jordareal på Vossvej til 

Aalborg Kommune. De 146 m2 sti areal mellem Vossvej og Mølleparken købes af Park 

og Natur/ Aalborg Kommune med en klausul om bevarelse af sti / grønt område. Der 

er enighed om, at det er et godt resultat, der er opnået.  

 

7. Møde m/rådmand Hans Henrik Henriksen og byplanlægger Thina Wallin  

a) Møde afholdes på Stigsborg Brygge 5, den 26. februar 2020 – kl. 09:00 

b) Deltagere: Torben Thorup Jensen, Thorkil Neergaard, Mogens Vinther og Anders 

Koefoed. 

c) Vi har noteret følgende sager, som vi gerne vil drøfte/ orienteres om status på: 

 Bundgårdsvej 56 – byggesag 

 Bygaden 27, 29 og 31 – ”Skrænthusene” 

 Bygaden - ”Materielgården” – byggeplaner - startredegørelse/lokalplan 

 Fyrrebakken 7 – ”hegnssag” 

 Hasserisvej/ Skelagervej –Sorthøj- byggeplaner startredegørelse/lokalplan 

 Hasserishøj 13 – delvis ulovlig nedrivning af bolig 

 Leandervej 17 – facade vandskuret - krav om blank mur 

 Trafiktællinger i vores bydel – Hasserisvej? 

 Cykelafmærkning på Rafns Alle 

 

8. Ansøgning om sponsorater  

a) Hasseris Gymnastikforening har søgt om støtte til gennemførelse af det årlige 

gymnastikstævne. I år holdes det i KFUM hallen. Vi støtter med 5.000. 

b) Spejderne i Hasseris har ansøgt om støtte til deres planer om etablering af 

udearealer ved spejderhuset på Nordtoft. Vi støtter med 5.000. 

c) Gl. Hasseris Skole har søgt om støtte til nye mål til udebanerne. Vi beslutter ikke 

at støtte. Vi har i 2018 givet kr. 50.000 til udarbejdelse af projekt for indretning 

af udearealer/skolegård mv.  

 

9. Britta Magnussen har ønsket en debat om bestyrelsens evt. godkendelse af 

byggematerialer, der ikke er godkendt jfr. den gældende lokalplan. 

Baggrunden for dette ønske er, at Britta Magnussen mener vi skal være opmærksom-

me på, at der udvikles nye mere klima- og energivenlige byggematerialer og derfor 

kan man ikke altid afvise ansøgninger blindt med henvisning til lokalplaner. 

Bestyrelsens overordnede holdning er, at vi aldrig skal optræde som smagsdommere 

og at lokalplanernes bestemmelser og regler, er det vi følger. Der vil i takt med udvik-

lingen blive behov for udarbejdelse af nye lokalplaner og herunder redigering af hvilke 

byggematerialer, der kan anvendes.  

 

10. Medlemsarrangementer – afholdt  

a) Musical på Hasseris Gymnasium ”Spectacular, Spectacular” og Tapas - onsdag, 

den 5. februar 2020. 
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Meget rosende tilbagemeldinger fra vores medlemmer for en dejlig aften. 

Susanne Sloth bemærker det store forbrug af plastik og mener vi skal henstille til 

at dette ophøre i vores regi. Nogle medlemmer bemærkede, at der var reserveret 

et langt bord til en stor nabogruppe. Det skal måske understreges til næste år, at 

det kan alle gøre. Det kræver bare der kommer en i god tid med deres eget skilt 

og sætter nogle borde sammen til det antal de skal bruge.  

b) Evaluering af arrangement. 

Vi regner med at gentage til næste år, hvis der igen arrangeres en forestilling. 

Det var første gang, vi afprøvede Nem Tilmeld med betaling og det gik rigtig fint. 

Kun problemer, hvis det tilmeldte medlem ikke får skrevet egen e-mailadresse  

korrekt, så modtages der nemlig ingen adgangsbillet.  

 

11. Medlemsarrangementer – kommende  

a) 5. marts 2020 - arrangement med Signe Wenneberg i Kirkesalen – revideret 

budget til orientering.  

Der er ca. 50 tilmeldte dags dato. Der er nu også annonceret på facebook. 

Registrering ved indgangen står Ingelise og Preben Eihilt for. Britta Magnussen 

og Susanne Sloth er tovholdere på arrangementet. 

b) 2. april 2020 - Generalforsamling i Kirkesalen. 

Der er bestyrelsesmøde kl. 17:00 inden generalforsamlingen. Lars Kühnel har 

indvilliget i at være dirigent.  Anders Koefoed har foreslået en vedtægtsændring i 

§ 8, Torben Thorup Jensen har nærlæst foreningens vedtægter og mener ikke, 

der er brug for en afstemning, idet Anders Koefoeds forslag faktisk allerede er 

godkendt jfr. teksten.  

 

12. Nyheds- & Servicebreve til udsendelse/pr. post  

a) Nyhedsbrev nr. 2-2020 – ”Signe Wenneberg” onsdag, den 5. marts 2020, 

udsendt den 7. februar 2020. Max. 120 pladser. Max. 2 pr. husstand. Pris pr. 

deltager kr. 80,00. Sidste frist for tilmelding er den 1. marts 2020. 

b) Udsendelse af Servicebrev nr. 1-2020 Indkaldelse til generalforsamling, den 2. 

april 2020 – kl. 19:00, udsendes den 26. februar 2020. Max. 120 pladser. Max. 2 

pr. husstand. Sidste frist for tilmelding er den 1. april 2020. 

c) Fysisk udsendelse af Servicebrev nr. 1-2020 med indkaldelse til 

generalforsamlingen, den 2. april 2020 – kl. 19:00, leveres pr. brev den 26. 

februar 2020. Max. 120 pladser. Max. 2 pr. husstand. Sidste frist for tilmelding er 

den 1. april 2020. Der er tale om ca. 50 breve, der omdeles af et venligt medlem 

af foreningen, der har meldt sig selv til dette job. 

 

13. Eventuelt. 

Invitation til By og Lands generalforsamling den 25. marts 2020. 

Steen Sloth er selv medlem og deltager under alle omstændigheder. Steen Sloth vil 

gerne være Hasseris Grundejerforenings repræsentant. For god ordens skyld meldes 

Hasseris Grundejerforening ind i By og Land. 

 

For at øge interessen til at stille op til valg til bestyrelsen foreslår Steen Sloth, at der 

kommer nogle nye historier fra den nuværende bestyrelse om, hvordan arbejdet i 

bestyrelsen opleves og hvorfor man ønsker at fortsætte.  

 

 


