
 

 

Udarbejdet af: BM/13/03/2021 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Hasseris Grundejerforening 

tirsdag, den 9. februar 2021 

 

Mødested:     Virtuelt på Teams 

Tidspunkt:  Tirsdag, den 9. februar 2021 – kl. 19.00 

Dagsorden udsendt:   
 

Deltagere: 
 Torben Thorup Jensen (TTJ) 

 Thorkil B. Neergaard (TBN) 

 Mogens Vinther (MVI) 

 Britta Magnussen (BM) 

 Steen Sloth (SSO) 

 Erik V. Dam (EVD) 

 Anders S. Koefoed (ASK) 

 

Afbud modtaget fra: Lars Chr. Nortvig (LCN)  

 
 

Referent: Britta Magnussen (BM). 

 
 

REFERAT 
 

                  Godkendelse af dagsorden (TTJ) 

Mødet var indkaldt med forholdsvis kort frist og der var ikke usendt en egentlig 

dagsorden, da det var bestyrelsens første forsøg med virtuelt møde.  

Formand Torben Thorup Jensen havde opfordret til at møde blev en runde, hvor 

bestyrelsens medlemmer orienterede om, de sager / opgaver de er involveret i. 

 

   

                  Medlemsstatus (ASK)  

Vores indsats på ”Sorthøj” har båret frugt, idet vi har fået godt 50 nye medlemmer fra 
dette område, siden vi startede indsatsen i slutningen af december 2020. Det er sådan set 
fint nok, men vores dækningsgrad for hele området er stadig ikke for højt, ikke mindst i 
lyset af det barslede projekt om salg af mange nye byggeretter i området. Formanden har 
udarbejdet et regneark over beboerne på Sorthøj, som kan illustrere den præcise 
dækningsgrad, hvis vi har brug for det. Status den 8. februar 2021 er følgende: 
 
aktive medlemmer          : 1.651 
medlemmer uden oplyst e-mail adresse :      43 (2,60 %) 
medlemmer ej tilmeldt betalingsservice :    165 (9,99 %) 
 
Som følge af de mange nye medlemmer indenfor de seneste 2 måneder, er antallet af 
medlemmer uden betalingsservice steget voldsomt, men det vil erfaringsmæssigt blive 
reduceret kraftigt, når næste kontingent opkrævning udsendes. Cyklussen er helt normal.  
 
 
 Steen Sloth 
Der har været en henvendelse fra Nordjyske vedrørende brug af et kort med linjeføringen 
vest om Aalborg for den 3. Limfjordsforbindelse på vores hjemmeside. Kortet er 

omfattet af en copyright, hvorfor vi har fjernet dette fra såvel hjemmeside som på 
facebook. Vi må derimod gerne lavet et link til samme materiale.  
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Der har været en del bøvl med adgang til Winkas (vores administrationssystem) og til 

Wannafind (vores webhotel) vi skal søge at få et bedre overblik over hvem der har 

adgang til hvad og hvem, der foretager hvilke opdateringer / ændringer. 

 

Mogens Vinther  

Der foreligger nu et regnskab for 2019, som hele bestyrelse har underskrevet. Da der 

ikke har været afholdt generalforsamling har regnskabet ikke været forelagt denne. Det 

bliver det naturligvis, når der igen kan forsamles efter Covid-19 restriktionerne.  

 

Erik Dam 

Omfanget af snerydning har indtil videre været begrænset, hvorimod vinteren har krævet 
en del saltning hos de medlemmer, som er med i ordningen. Ordningen med den nye 
udbyder ser ud til at fungere. 

Når nærmere kendes om byggeplanerne på Sorthøj vil det være aktuelt at arrangere et 
møde for både bestående og nye medlemmer, når dette kan lade sig gøre.  

Aalborg Kommunes folk er godt i gang med styning af træerne i hele vores område. Det 

er især tiltrængt de steder, hvor træerne er blevet så store, at de skygger for 

gadebelysningen. 

 

Julelysene blev tændt og slukket i ubemærkethed og træet er så stort, at det er en 

betragtelig udgift at få sat kæderne på.  

 

Skippernes Samråd arbejder på en henvendelse til EU for at få gjort noget ved 

støjplagerne fra de mange råger i Mølleparken. Skippernes Samråd spørger om Hasseris 

Grundejerforening vil være medunderskriver på en sådan henvendelse, da mange af 

vores medlemmer er berørte at de selvsamme plager. (Når henvendelsen skal rejses 

overfor EU skyldes det, at begrænsningen af rågerne er reguleret fra EU ref.) 

 

Thorkil Neergaard 

Orienterede om det fortsatte arbejde med Kommunen vedrørende planerne på Sorthøj. 

 

Torben Thorup Jensen 

Den afsatte tid for mødet var ved at rinde ud. Torben Thorup takkede for deltagelse og 

konkluderede, at vi fremover kan mødes på denne måde, altså indtil det igen kan lade 

sig gøre at mødes fysisk.  

Endvidere ønskede formanden at komme med forslag til kommende aktiviteter i 

Hasseris Grundejerforening. Bestyrelse vil dog gerne vente med dette til vi kan 

planlægge konkret med nogle datoer. Der skal selvfølgelig først og fremmest holdes 

generalforsamling, når restriktionerne ophæves.  

 

Næste møde aftales til tirsdag, den 9. marts 2021 kl. 19.00 - digitalt 

 

 

 

  

 

 

                          


