
 

 

Udarbejdet af: BM/09.09.2020 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Hasseris Grundejerforening 

tirsdag, den 1. september 2020 

 

Mødested:     Svalegården. 

Tidspunkt:  Tirsdag, den 8. september 2020 – kl. 17:30. 

Dagsorden udsendt:  Tirsdag, den 1. september 2020. 
 

Deltagere: 
 Torben Thorup Jensen (TTJ) 

 Thorkil Neergaard (TBN) 

 Mogens Vinther (MVI) 

 Britta Magnussen (BM) 

 Susanne Sloth Kristensen (SSK) 

 Steen Sloth (SSO) 

 Anders S. Koefoed (ASK) 

 Erik V. Dam (EVD), 

 

Afbud modtaget fra: Lars Chr. Nortvig (LCN). 

 

Afbud senest:  Mandag, den 31. august 2020 – kl. 10:00 til formand@hasseris.dk eller en 
SMS til 22 39 88 75. 

  

Referent: Britta Magnussen (BM). 

 
 

REFERAT 
 

1. Godkendelse af dagsorden (TTJ) 

Torben Thorup orienterer om, at der har været chefskifte i Hasseris afd. af Danske 

Bank, hvor Hasseris Grundejerfoening er kunde. Der er inviteret til møde. Torben 

Thorup og Mogens Vinther deltager.  

 

Anders S. Koefoed har et orienteringspunkt under evt.  

 

2. Status for Generalforsamlingen for 2019 (TTJ) 

Som følge af den seneste udvikling i Corona pandemien og Folketingets udmeldinger 

om forsamlingers størrelse kan bestyrelsen stadig ikke planlægge generalforsamling. 

Vi afventer situationen og orienterer på hjemmesiden, Facebook og nyhedsbrev om 

dette. Bestyrelsen fortsætter sit arbejde, holder de planlagte møder og svarer på 

henvendelser fra bl.a. kommune og medlemmer.   

 

3. Status for bestyrelsesmedlemmer og fordeling af Preben Eihilts opgaver (TTJ) 

Preben Eihilt er udtrådt af bestyrelsen, derfor er suppleant Erik Dam indtrådt som 

ordinært medlem i bestyrelsen. Torben Thorup har kikket på Preben Eihilts opgaver og 

aftalt følgende ny fordeling:  

Kontakt til Aalborg Kommune Park og Natur        Erik Dam 

Kontakt til Hasseris Kirke – juletræ                        Erik Dam 

Konkakt til Spejderne – hjælp til arrangementer      Erik Dam 

Oprettelse af Hasseris e-mailadresser   Britta Magnussen 

Preben Eihilt stiller sig til rådighed for oplæring. 

 

Lars Chr. Nortvig er ligeledes udtrådt af bestyrelsen. 
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Steen Sloth har i corona tiden været frustreret over manglende respons fra andre 

medlemmer af bestyrelsen på nogle indlæg i vores mail korrespondance. I den   

anledning har Steen Sloth overvejet sin deltagelse i bestyrelsen. Vi har en diskussion af 

vores kommunikationsform og der er bred enighed om, at vi tager lidt kontroversielle 

diskussioner up front på møderne.  

Steen forbliver i bestyrelsen og tager en tørn mere. Det er resten af bestyrelse glade   

for. 

 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter (TTJ) 

I planlægningen op til den ordinære og aflyste generalforsamling var der flere 

interesserede medlemmer, der ville stille op til valg som suppleanter. Torben Thorup 

kontakter kandidaterne og vil give udtryk for, at vi håber at de fortsat vil stille op, når 

det bliver muligt at afholde generalforsamling.  

 

5. Tilbud om Snerydningsaftale & glatførebekæmpelse af fortov (EVD) 

Aalborg Anlægsgartneri ApS vil ikke længere varetage snerydningsopgaven hos vore 

medlemmer. En meddelelse vi modtog ultimo august måned – så bestyrelsen måtte 

derfor hurtigt finde en ny entreprenør til opgaven. Dette heldig vis med succes og den 

ny entreprenør blev – M.B. Multiservice. 

Der vil blive udsendt et Servicebrev om dette tilbud den 11. september 2020. Heraf vil 

pris og vilkår for ordningen fremgå. Tilbuddet bliver endvidere offentliggjort på 

facebook og på hjemmesiden samtidig.  

 

6. Møde i udvalg vedr. Velkomstmøde for potentielle nye medlemmer (TTJ, MVI & 

SSK) 

Udvalget vedr. Velkomstmøde blev nedsat på mødet i august. Der er kommet et oplæg 

til et Velkomstmøde for alle nye tilflyttede grundejere i Hasseris Grundejerforenings 

medlemsområde. 

Det foreslås at der holdes møde 1-2 gange årligt, typisk forår og efterår. 

1-1½ times varighed en lørdag formiddag over en kop kaffe og et rundstykke. 

    Orientering om Hasseris, med noget om udviklingen og historie. 

     

    Vi aftaler, at vi afprøver ideen i foråret 2021. 

 

7. Kommunikation i bestyrelsen (SSO) 

Bestyrelsen har hidtil kommunikeret på e-mails mellem vores møder. Det har været 

diskuteret og foreslået, at det ville være mere hensigtsmæssigt at bruge en lukket 

gruppe på facebook til denne kommunikation. Der vil således kun være en streng om 

et enkelt emne med alle udsagn og bidrag i stedet for som nu på e-mail, hvor det kan 

være svært at holde styr på, hvem der har bidraget med hvad og hvornår. Der er to 

medlemmer, der ikke er erfarne facebook brugere og som har en vis skepsis mod at 

bruge facebook. Steen Sloth stiller sig til rådighed for en introduktion til facebook og 

denne lukkede gruppe. Vi mødes 1 time inden vores næste bestyrelsesmøde altså 13. 

oktober 2020 - kl. 16:30. Britta Magnussen, Erik Dam og Torben Thorup er 

interesserede i at deltage. 

 

8. Udvalg til udarbejdelse af medlemstilbud - bolig/have & kultur – status 

Der er opnået en række tilbud til medlemmer af Hasseris Grundejerforening. Det 

kommer ud med et nyhedsbrev og kommer til at ligge på hjemmesiden. 
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I denne forbindelse kommer vi til at diskutere forskellen på Servicebreve og 

Nyhedsbreve og bliver enige om en forenkling og vil fremover kun have Nyhedsbreve. 

Servicebreve har været en ekstra administrativ opgave af hensyn til bl.a. ældre 

medlemmer uden en e-mailadresse tilknyttet medlemskabet. Servicebreve kan også 

sendes udelukkende til medlemmer med fortov (Snerydningsordning). 

Vi har 49 medlemmer i denne gruppe, der vil blive omdelt breve til dem vedhjælp af et 

medlem, der har stillet sig til rådighed for denne service. 

 

9. Eventuelt. 

Punkt til næste møde. Steen Sloth vil danne noget statistik om brugen af vores 

hjemmeside og forsøge at sammenligne med tidligere år.  

 

Anders S. Koefoed oplyser, at der dags dato er 1.613 medlemmer af Hasseris 

Grundejerforening. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde : Tirsdag, den 13. oktober 2020 - kl. 17:30. 

Mødested  : Svalegården. 

Afbud modtaget fra : Lars Chr. Nortvig 

 

Evt. afbud til formanden mandag, den 12. oktober 2020 senest kl. 10:00 af hensyn til bestillingen på 

Svalegården. Dette via en e-mail til formand@hasseris.dk eller send en SMS eller ring til: 22 39 88 75. 

mailto:formand@hasseris.dk

