
 

 

Udarbejdet af: BM/17/10/2020 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Hasseris Grundejerforening 

tirsdag, den 6. oktober 2020 

 

Mødested:     Svalegården. 

Tidspunkt:  Tirsdag, den 13. oktober 2020 – kl. 17:30. 

Dagsorden udsendt:  Tirsdag, den 6. oktober 2020. 
 

Deltagere: 
▪ Torben Thorup Jensen (TTJ) 

▪ Thorkil B. Neergaard (TBN) 

▪ Mogens Vinther (MVI) 

▪ Britta Magnussen (BM) 

▪ Steen Sloth (SSO) 

▪ Erik V. Dam (EVD), 

 

Afbud modtaget fra: Lars Chr. Nortvig (LCN) og Anders S. Koefoed (ASK). Susanne Sloth 

Kristensen (SSK) er udtrådt pr. 06.10.2020 

 
 

Referent: Britta Magnussen (BM). 

 
 

REFERAT 
 

1. Godkendelse af dagsorden (TTJ) 

        Susanne Sloth Kristensen er udtrådt af bestyrelse med øjeblikkelig virkning.  

        Formanden viderebragte en hilsen til hele bestyrelsen og en tak for et godt  

        samarbejde samt hyggeligt samvær. Omstændighederne for udtrædelsen blev drøftet.  

        Vi har et særskilt punkt på dagsordenen, hvor vi skal fordele de opgaver Susanne  

        Sloth Kristensen har varetaget.  

 

2. Status for bestyrelsesmedlemmer og fordeling af Susanne Sloth Kristensens 

opgaver (TTJ) 

Susanne Sloth Kristensen har varetaget følgende opgaver: 

a) Udsendelse af Service- & Nyhedsbreve. Steen Sloth er indstillet på at varetage 

fremtidig udsendelse af Nyhedsbreve, men sletter i forbindelse med 

overtagelsen af opgaven de såkaldte servicebreve, således at der for fremtiden 

kun er én slags breve.  

b) Medlem af udvalg vedr. Velkomstmøde. Erik Dam indgår som medlem af 

Velkomstudvalget.  

c) 2. mand på facebook. Steen Sloth bliver ansvarlig for foreningens facebook og 

Thorkil Neergaard bliver 2. ansvarlig på facebook. 

 

3. Status for Generalforsamlingen for 2019 (TTJ) 

                         Det er fortsat ikke muligt at afholde generalforsamling for 2019 på den måde vi ønsker 

                         p.g.a. de gældende Covid-19 restriktioner fra myndighederne. Max. 50 personer kan   

                         p.t. lovligt forsamles, der har de sidste mange år været væsentligt flere deltagere til  

                         Hasseris Grundejerforenings generalforsamlinger. Vi afventer fortsat situationen og 

                         forventer, at der måske først kan holdes generalforsamling i begyndelse af det nye år.  

                         Bestyrelse holder sig naturligvis fortsat orienteret om mulighederne og drøfter  

                         situationen hele tiden også mellem bestyrelsesmøderne.  

 

4. Tilbud om Snerydningsaftale & glatførebekæmpelse af fortov (EVD & ASK) 

a) Status på tilmeldinger til M.B. Multiservice? 

Henvendelse til Anders 
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b) Fysiske breve (til medlemmer uden e-mail) omdelt? 

Brevene er rundsendt 

 

5. Byggeplaner på Sorthøj (TTJ, TBN & EVD) 

Torben Thorup har gennemgået adresserne og set, hvor mange medlemmer HG har på 

Sorthøj i de 10 eksisterende udstykninger. Det foreslås, at vi snarest holder møde med 

de grundejerforeninger, der er interesseret i et samarbejde med HG.  

De dokumenter HG er i besiddelse af vedr. Sorthøj lægges på hjemmesiden, så alle 

har adgang til disse inden vi holder mødet.   

Torben Thorup, Thorkil Neergaard, Britta Magnussen indgår i en gruppe som skal 

planlægge og indkalde til mødet.  

 

Vi arbejder på at afholde møde onsdag den 4.november kl. 17 i kirkesalen eller på 

Hasselhøj 3, hvor der er et fælleshus. Erik Dam undersøger muligheden. 

Torben Torup og Thorkil Neergaard udarbejder et oplæg til mødet. 

 

6. Udvalg vedr. Velkomstmøde for potentielle nye medlemmer samt bestående 

medlemmer mv. (TTJ & MVI) 

Vi har ofte drøftet, hvordan vi skal synliggøre HG for især ny tilflyttede og dermed 

potentielle medlemmer. Nu har vi nedsat et udvalg, som skal planlægge et 

velkomstmøde med nye boligejere i Hasseris og dette udvalg har brug for noget 

materiale, som kan præsenterer foreningen og Hasseris.  

Vi aftaler derfor, at alle medlemmer af bestyrelsen forbereder sig til næste møde med 

et input, hvad og hvordan vi skal lave denne præsentation. Det kan evt. være 

produktion af en video eller flere små. Men hvis vi skal have nogen til at lave dette 

arbejde skal vi gøre vores hjemmearbejde, så vi er enige om, hvad vi vil med den 

altså hvilket budskab vi vil kendes på.   

 

7. ”Bredbånd Nord” kunder tvinges nu til skifte af leverandør (TTJ) 

Der er sket en række virksomhedssammenlægninger for virksomheder, der udbyder 

antenne og internet løsninger. Bredbånd Nords overtages af et andet firma og signalet 

herfra lukkes 31.01.2021. Nogle medlemmer har følt sig usikre på de informationer de 

har fået vedr. dette og beder HG om rådgivning. Dette ligger udenfor vores 

kompetence. Det eneste vi kan sige er, at vores medlemmer skal reagere og evt. søge 

rådgivning for at finde ud af, hvilken udbyder de skal vælge til fremtidig TV antenne og 

internet løsning.  

 

8. Brugsret til domænenavnet www.hasseris.dk (SSO) 

Vores brugsret til domænenavnet udløber til næste år. Ved rettidig omhu kan vi 

forlænge for en 10 årig periode. Mogens Vinther sørger for at dette sker. 

 

9. Hjemmesiden (SSO) 

Steen Sloth fremlagde en analyse af statistikken for brugernes kig på 

www.hasseris.dk. Der har været 4000 brugere siden den nye hjemmeside blev 

igangsat forsommeren 2019, hvilket er en pæn stigning fra tidligere periode. Man kan 

ud fra antal klik se, at det er verserende byggesager, der har den største interesse, 

hvilket falder helt i tråd med bestyrelsens stærkere fokus på byggesager, pga. 

Aalborg Kommunens håndtering af byggesager, herunder " dispensationer. Det er 

nemlig på de senere måneder at stigningen af kig på hjemmesiden har fundet sted. 

Der er også interesse for at læse mødereferater fra bestyrelsesmøderne. Arkitekturen i 

http://www.hasseris.dk/
http://www.hasseris.dk/
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området og områdets vejnavne har brugernes interesse, ligesom der klikkes på, hvem 

der sidder i bestyrelsen.  
    Alt i alt kan vi være tilfredse med en hjemmeside, der bruges mere flittigt end  

    tidligere. 

 

10. Eventuelt. 

Vi siger tak til Sanne Sloth for hendes arbejdet i bestyrelsen og for indsatsen med 

nyhedsbreve.   

 

 

Næste bestyrelsesmøde : Tirsdag, den 10. november 2020 - kl. 17:30. 

Mødested  : Svalegården. 

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

 

Afbud senest til formanden mandag, den 9.november 2020 – kl. 10:00 pr. e-mail sendes til: 

formand@hasseris.dk eller send en SMS eller ring til: 22 39 88 75. 

mailto:formand@hasseris.dk

