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Dato: 01.10.2020 

Nr. 3.2-2020 

Til: Dit navn 

Medlemsnummer: Dit medlemsnummer 

I-kode: Din I-kode 

 

Nyhedsbrev 3.2 erstatter Nyhedsbrev 3 
 

Kære medlemmer 

Nyhedsbrev nr. 3, som du for nylig har modtaget på mail, indeholder desværre flere 
fejl – vi beklager meget, at vi ikke har fundet dem inden vi sendte det ud. Vi ber dig 

om, at slette den tidligere mail, og i stedet læse og bruge dette Nyhedsbrev, som vi 

så benævner Nyhedsbrev nr. 3.2. 
 

1. Aftalen med Hasseris Fysioterapi og Motionscenter: 

 

Den aftale vi har indgået indeholder det, som i øvrigt også er anført på hjemmesiden: 
 

a. Gratis indmeldelse i motionscenter (koster normalt 100,-) 

 
b. Gratis prøvetime på vores holdtræning (ikke motionscenter) 

 

c. Gratis Introduktion til motionscentret ved indmeldelse. (værdi 269,-) 
 

For at benytte sig af dette tilbud, skal du medbringe en kopi af dette nyhedsbrev, på 

hvilket dit medlemsnummer af Hasseris Grundejerforening er anført. Afregning direkte 

til Hasseris Fysioterapi og Motionscenter. 
 

Du kan se alle mulighederne på Hasseris Fysioterapi's hjemmeside. 

 
Vi gør opmærksom på, at det er Hasseris Grundejerforening, der har skrevet forkerte 

konditioner i sidste Nyhedsbrev, - det er ikke Hasseris Fysioterapi, der har ændret 

betingelserne. Vi beklager overfor de medlemmer, som har kontaktet klinikken i den 

tro, at tilbuddet var anderledes end det er. 
 

2. Generalforsamlingen – den der endnu ikke er afholdt grundet Covid-19 

 
Vi har ikke besluttet at sammenlægge generalforsamlingen for 2019 med 2020, men 

vi vurderer på hvert bestyrelsesmøde situationen mht. Covid-19 og hvordan vi 

afholder generalforsamlingen for 2019, og den vurdering kan du læse hver gang der 
foreligger referat af bestyrelsesmøde. I den løbende vurdering indgår naturligvis de 

gældende regler og retningslinjer om forsamlingsforbud. 

https://hasseris.dk/fordele-hos-dgi-i-nordkraft-og-hasseris-fysioterapi-motionscenter
http://hasserisfysogmotion.dk/
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3. Nyt medlemstilbud på al haveservice fra JN Have- og viceværtservice: 

 
Har du brug for hjælp til havearbejdet, så kig her. 

 

JN Have- og viceværtservice tilbyder 10 - 15% rabat til medlemmer af Hasseris 

Grundejerforening, på en lang række hus- og have relaterede opgaver, som du måske 
gerne vil slippe for. Tilbuddet omfatter blandt andet græsslåning, hækklipning, 

algefjernelse, rensning af tagrender og meget mere. 

 
Du får 10% rabat på: 

Græsslåning, hækklipning, algefjernelse og anden haveservice. 

 
Du får 15% rabat på: 

Leje af lift  

 

Såfremt dette tilbud har din interesse, så kontakt JN Haveservice på enten tlf. 
nummer 72339230 eller email: info@jnhave-vice.dk.  

Ved al henvendelse til JN Have- og viceværtservice skal du oplyse dit 

medlemsnummer. 

Tilbud på træning i DGI-Huset i Nordkraft 
Med dit medlemskab af Grundejerforeningen kan du træne i DGI-Huset med 10% 

rabat, idet DGI tilbyder medlemmer af foreningen Virksomhedsordningen. Medbring 

en kopi af dette Nyhedsbrev, af hvilket dit medllemsnummer af Hasseris 

Grundejerforening er anført. Afregning direkte til DGI.  
Du kan træne under virksomhedsordningen, så oplys dit medlemsnummer, når du 

melder dig til hold.  

Det er ærgerligt når der sker fejl, men vi håber på din forståelse for at det kan ske i 

en forening som vores, som har en hel bestyrelse der i fællesskab deles om 
opgaverne.  

 

 
Venlig hilsen 

Hasseris Grundejerforening 

www.hasseris.dk 

 
Dette nyhedsbrev udsendes af Hasseris Grundejerforening til den oplyste e-mail adresse til foreningen. 

Udsendelsen sker ad-hoc og er derfor ikke med faste intervaller. Der kan IKKE svares på denne mail, og alle 

e-mail til Hasseris Grundejerforening bedes venligst sendt til post@hasseris.dk. På foreningens hjemmeside: 
www.hasseris.dk kan andre informationer om og fra foreningen læses. Afmelding af dette nyhedsbrev kan ske 

til ovennævnte e-mail adresse.  

mailto:info@jnhave-vice.dk
https://dgihusetnordkraft.dk/

