Referat af bestyrelsesmøde i Hasseris Grundejerforening
tirsdag, den 26. maj 2020

Mødested:
Tidspunkt:
Dagsorden udsendt:

Svalegården.
Tirsdag, den 26. maj 2020 – kl. 17:30.
Lørdag, den 23. maj 2020.

Deltagere:


Torben Thorup Jensen (TTJ)



Thorkil Neergaard (TBN)



Britta Magnussen (BM)



Susanne Sloth Kristensen (SSK)



Steen Sloth (SSO)



Anders S. Koefoed (ASK)



Preben Eihilt (PE)



Erik V. Dam (EVD)

Afbud modtaget fra Mogens Vinther (MVI) og Lars Chr. Nortvig (LCN).
Referent: Britta Magnussen (BM).

REFERAT
1.

Godkendelse af dagsorden (TTJ)
Torben bød velkommen efter den lange pause pga corona epidemien. Vi tager en
uformel runde. Alle er kommet over corona perioden uden sygdom hos sig selv eller
nærmeste familie. Der holdes ikke flere møder inden sommerferien. Næste møde i
bestyrelsen er den 11. august 2020, som er den anden tirsdag i august. Herefter
forventer vi at holde møder den anden tirsdag i hver måned. På mødet i august håber
vi at kunne indkalde til generalforsamling i september eller oktober afhængig af
regeringens udmeldinger om forsamlinger. Torben udsender en mødeplan.

2.

Status for foreningen (TTJ)
a) Kontingentbetalingen for 2020. (MVI)
Der er 21 restanter, der er aftale med 3, der er sendt endnu en rykker. Uden
betaling ekskluderes de 18 restanter.
b) Antal medlemmer af foreningen. (ASK)
1654 i januar – 1622 nu. 21 nye – 53 udmeldte.
Manglende mail adr.49 i starten af året nu 46.
Uden PBS 95.
Anders Koefoed spørger om vi kan have en formular til brug for tilmelding til PBS i
banken. Steen Sloth kikker på dette.

3.

Generalforsamling den ??? 2020 (TTJ)
Som nævnt under pkt. afventer vi regeringens udmeldinger om forsamlingers størrelse
og melder en ny dato ud i begyndelse af august.

4.

Aktiviteter indtil generalforsamlingen (TTJ)
Bestyrelsen drøfter forskellige forslag til kommende arrangementer. Et kunne handle
om Fremtidsfuldmagt - herunder din digitale arv. Torben Thorup kikker på dette
sammen med Erik Dam.
Et andet arrangement kunne være Serviceeftersyn af lokalplaner. Susanne Sloth,
Thorkil Neergaard og Erik Dam kikker på dette forslag.
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Herudover håber vi at kunne byde på Musical i samarbejde med Hasseris Gymnasium
til februar og vi drøfter et større arrangement der kunne give lidt mere genlyd og
tiltrække især den yngre del af vores medlemmer.
Vedr. kommende nyhedsbreve skal der udsende et snarest som tilkendegiver, at
bestyrelsen har genoptaget arbejdet og holder møde igen den 11. august 2020. De
verserende byggesager skal opdateres og formidles på hjemmesiden. Torben Thorup
og Thorkil Neergaard kikker 12 måneder tilbage i vores arkiv og aftaler herefter med
Steen Sloth, hvad der skal på hjemmesiden. Herefter udsendes nyhedsbrevet, så der
er nyt at komme efter på vores hjemmeside.
5.

Materielliste (BM)
Anders Koefoed og Britta Magnussen har begge nøgler til vores depot. Der er ikke
grund til at gennemgå en liste, men der er god grund til at meddele til sekretæren,
hvis man har hentet noget i depotet.

6.

Byggesager (TTJ)
a) Vossvej 25A
Det gamle vandtårn, ansøgning om etablering af elevator. Der er fra HG’s side
gjort indsigelse i henhold til lokalplan og bebyggelsesprocent.
b) Bundgårdsvej 48
Forelagt HG tidligere, der var ingen indsigelse på daværende tidspunkt til det
materiale, der forelå idet alle regler var overholdt. Situationen er en anden nu,
fordi byggeriet ikke overholder byggereglerne. HG har bedt om aktindsigt i sagen
hos Aalborg Kommune, dette har vi fået. Der vi blive orienteret om sagen på vores
hjemmeside.
c) Serviceeftersyn af lokalplaner i Hasseris Villaby –
Der er kommet en rapport fra Aalborg Kommune, der konkluderer at det går
meget godt med lokalplanerne og at borgerne stort set er tilfredse med disse.
Punktet sættes på næste møde, hvor vi vil give mere plads til en drøftelse af
rapporten og dens konklusioner. Materialet er udsendt til bestyrelsens
medlemmer.

7.

Modernisering af Hasseris Bymidte (TTJ)
Arbejdet med modernisering af Hasseris Bymidte er godt i gang og er begyndt at tage
form. Der er tale om, at der skal etableres en café, hvilket lyder meget spændende.
Torben vil på HG’s vegne tage kontakt til Keld Gregersen og foreslå et samarbejde om
en evt. indvielsen/ fejring af Blegvads Plads, da denne ide oprindelig kom fra HG. Fra
HG imødeses reorganiseringen af Hasseris Bymidte med glæde.

8.

Udvalg til udarbejdelse af medlemstilbud - bolig/have & kultur - status
a) Udvalg vedr. bolig- & haveservice (ASK, EVD og MVI)
Arbejdsgruppen har været i dialog med firmaet Avlskarl i Svendstrup, som har det
volumen det kræver at tilbyde service til vores store medlemsgruppe. Aftalen med
Avlskarl indeholder haveservice, hækklipning, algeservice og vinduespolering.
Arbejdsgruppen arbejder på at have en konkret aftale om et tilbud til
medlemmerne til præsentation på generalforsamlingen.
b) Hasseris Kulturpas. (TBN, SSK og SSO)
Det ser ikke ud som om der er basis for at lave et kulturpas, men flere har
tilkendegivet interesse for et samarbejde med HG om fordele ved specifikke
arrangementer. DGI har meldt positivt på et medlemstilbud.
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9.

Svalegården I/S (TTJ)
a) Generalforsamling afholdt den 27. april 2020.
Med god afstand holdt under 10 personer generalforsamling. Huset er i god gænge
og der er et pænt overskud.
b) Årsrapport for 2019 blev fremlagt.
c) Vedligeholdelsesplan for 2,7 mill. over de kommende 10 år er udarbejdet.
1. prioritet er fornyelse af elinstallationer og toiletterne trænger til renovering.

10.

Hasserisprisen (TTJ)
Vi drøfter om der er kandidater til Hasserisprisen.

11.

Eventuelt.
Steen Sloth foreslår, at bestyrelsen er mere tydelige i kommunikationen om HG’s
holdning til en vestlig Limfjordsforbindelsen. Dels må vi melde ud om vi som
bestyrelse har en samlet holdning og vi må tilkendegive, hvordan vi vil arbejde for
vores medlemmer, hvis en vestlig Limfjordsforbindelse bliver en realitet. Foreløbig
besluttes det at sætte punktet på dagsordenen til næste møde. Fra vores
medlemsundersøgelse fra 2019 ved vi at ca. 55% af vores medlemmer er imod en
vestlig Limfjordsforbindelse, det bør medtages i vores drøftelse og vores udmeldinger.
Preben Eihilt opfordrer til at vi kikker på materialet fra vores Strategidag 2019 og
forholder os til om der er kommet noget ud af alle de gode intentioner. Egentlig skulle
vi have holdt en strategidag efter generalforsamlingen i 2020, men det har pga corona
ikke været en mulighed. Opfølgning på strategidagen er en ide vi arbejder videre med.
Den bør holdes efter generalforsamlingen sammen med nye medlemmer af
bestyrelsen.

Næste bestyrelsesmøde
Mødested
Afbud modtaget fra

: Tirsdag, den 11. august 2020 - kl. 17:30.
: Svalegården.
:

Afbud senest til formanden den 10. august 2020 – kl. 16:00 pr. e-mail til: formand@hasseris.dk eller
send en SMS til 22 39 88 75.
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