
 

 

Udarbejdet af: BM/13.04.2021 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Hasseris Grundejerforening 

tirsdag, den 13. april 2021 

 

Mødested:     Microsoft Teams. 

Tidspunkt:  Tirsdag, den 13. april 2021 – kl. 19:00. 

Dagsorden udsendt:   

 

Deltagere: 
 Torben Thorup Jensen (TTJ) 

 Thorkil B. Neergaard (TBN) 

 Mogens Vinther (MVI) 

 Britta Magnussen (BM) 

 Anders Koefoed (ASK) 

 Steen Sloth (SSO) 

 Erik V. Dam (EVD). 

 

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

Afbud senest: 12. april 2021 – kl. 10:00. 
  

Referent: Britta Magnussen. 
 

 

REFERAT 
 

1. Velkomst (TTJ) 

Efter lidt tekniske problemer kan Torben Thorup byde velkommen til mødet. Alle er 

tilstede med mikrofon og billede.  

Der meddele nogle punkter til eventuelt, der er ellers ingen bemærkninger til 

dagsordenen.  

 

2. 3. Limfjordsforbindelse via Egholm (TBN) 

 Sagen er højaktuel efter regeringens netop udsendte forsalg til trafik- og vejfornyelse 

i Danmark, hvor motorvejen over Egholm er en del. Indsigelsesfristen til VVM 

redegørelsen er endnu ikke udløbet, så der er ikke kommet nogen reaktioner på den. 

Til gengæld har Henrik Sakstrup haft foretræde for Trafikudvalget på Christiansborg og 

hans redegørelse vedr. støjgener ved motorveje har åbenbart gjort indtryk.  

Vores indsigelse er sendt både til Vejdirektoratet og Folketingets Transportudvalg, som 

rummer de politikere, der har sat Vejdirektoratet i arbejde med VVM-analysen til  

Folketingets Trafikudvalg.  

Der er kommet flere positive reaktioner på vores indsendte indsigelse fra flere sider. 

 

3. Salg af grundareal på Vossvej til Aalborg Kommune (TBN) 

Trods flere henvendelser til sagsbehandler på sagen om et lille grundstykke på Vossvej 

er der ikke kommet noget svar eller reaktion. Thorkil Neergaard her derfor forsøgt at 

komme i kontakt med sagsbehandlerens chef, nemlig stadsgartneren og her er der 

heller ikke nogen respons.  

Bestyrelse overvejer en anden løsning evt. salg til anden side. 

 

4. Artikler/stof til hjemmesiden (SSO) 

Vores webmaster Steen Sloth efterlyser materiale til hjemmesiden. I et år uden de 

arrangementer vi plejer at afholde har der ikke været oplagte nyheder til 

hjemmesiden. Vi drøfter og udveksler ideer til hvad der kunne sendes af interesse for 

vores medlemmer. 
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Vi vil have mere spot på vores indsigelsesnotat vedr. Limfjordsforbindelsen. Vi har haft 

en hvervekampagne på Sorthøj, som kan fremhæves og vi påtænker en kampagne i 

Hasseris Enge. 

 

5. ”De Grønne Områder” (EVD) 

Der er sket rigtig meget med beskæring og plantning af træer flere steder i vores 

bydel. Det er meget glædeligt, at der nu sker en masse på et område, som bestyrelsen 

har opfordret Aalborg Kommune til at få vedligeholdt i årevis. 

 

6. ”Snerydningsordningen” (EVD) 

Erik V. Dam har haft en samtale med Mads Bach, som har overtaget aftalen om 

snerydning for vores medlemmer. Der har været 306 medlemmer, der er tilmeldt 

ordningen for sæsonen 2020-2021 og Mads Bach har haft 3 maskiner kørende i 

døgndrift, når der har været brug for snerydning og/eller saltning.  

Der er aftalt, at der tages kontakt til Mads Bach medio august ang. udsendelse af 

oplysninger og tilmelding til ordningen for den kommende sæson 2021-2022. 

 

7. Indsigelsesnotatet vedr. Sorthøj (EVD) 

Der er ikke sket mere i sagen efter indsigelsesnotatet er sendt til Aalborg Kommune. 

Der skal rykkes for et møde med rådmanden for By- & Landskabsforvaltningen, men 

der holdes ikke mange fysiske møder i disse tider. Thorkil Neergaard nævner, at man 

kan foreslå, at holde møde på Teams. 

Sagen vedr. Las Poulsens Vej skal med på samme møde, da der er heller ikke kommet 

nyt om den sag. 

 

8. Regnskab for 2020 (MVI) 

Er nu underskrevet af bestyrelsen. Nu skal regnskabet videre til revisor Verner Larsen 

og mangler herefter blot en underskrift af dirigenten, når det engang er godkendt af 

generalforsamlingen. Mogens Vinther oplyser at proceduren fremover vil blive, at 

vores revisor Redmark vil rundsende det reviderede regnskab til bestyrelsen til en 

digital underskrift med Nem-ID. Så er der ikke flere udgaver som papirkopier der 

cirkulerer rundt i bestyrelsen.  

Der er kommet en henvendelse vedr. en forlængelse af vores sponsorat med Aalborg 

KFUM Fodbold – ref.: Henrik Studsbjerg. Mogens Vinther fik bestyrelsens tilsagn til at 

forlænge dette med en ny 2-årig periode.  

Pga. den ekstraordinære situation i forbindelse med corona har vi ikke brugt penge på 

arrangementer i det forløbne år. Vi har derfor mulighed for at understøtte børne- og 

ungdomslivet i Hasseris. Bestyrelse ser gerne ansøgninger fra arrangører af børne- og 

ungdomsaktiviteter, der foregår i eller har med Hasseris at gøre.                 

 

9. Status for kommende bestyrelsesmøde (TTJ) 

Næste bestyrelsesmøde er den 11. maj 2021. Vi håber Svalegården er åbnet til den tid 

og forventer at holde mødet der. Afhængig af åbningstakten forholder vi os til andre 

muligheder for placering eller igen møde på Teams. 

 

10. Eventuelt (TTJ) 

Torben Thorup orienterer om, at der er kommet nyt medlem i bestyrelsen for 

Svalegården, som repræsentant for Sangforeningen af 1843  - det ny medlem er Oluf 

Gamst. 
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Britta Magnussen orienterer om en sag vedr. Nordens Kridtgrav. Der skal sættes får og 

geder ud på skrænten i den nordlige del af kridtgraven til bekæmpelse af bjørneklo og 

vild rose. Beboerne langs denne del af kridtgraven har reageret overvejende positivt 

på dette til initiativ, men har opfordret til at stien langs beboelserne flyttes ned ad 

skrænten til et allerede eksisterende plateau, idet stien allerede er befærdet heftigt af 

gående, løbende, knallertkørende i et antal ikke under 200 om dagen. Får og geder vil 

yderligere tiltrække publikum og stien støder lige op til baghaverne i Solbyen og 

Bundgårdsvej. Det er voldsomt forstyrrende for privatlivets fred i disse haver.  

Bestyrelsen opfordrer Britta Magnussen til at lave en indlæg til hjemmesiden om sagen 

og til at bringe Hasseris Avis i spil. I øvrigt medvirker Hasseris Grundejerforening 

gerne i sagen, hvis det ønskes af beboerne. 

 

Steen Sloth foreslår at vi arrangerer et Webinar med Bente Klarlund med overskriften 

”Yngre med alderen”  

 

Anders Koefoed har gået meget rundt i Hasseris sammen med sin kone i det 

forgangne år og observeret, at der ligger meget skidt og l… overalt i buske, på fortove 

ja, desværre overalt. Anders foreslår at vi organisere en indsamlingsdag og betaler 

indsamlerne for antal indsamlede kilo skidt og l…. Anders går videre med ideen.  

 

 

Næste bestyrelsesmøde : Tirsdag, den 11. maj 2021 - kl. 19:00 (måske 17:00). 

Mødested  : Teams – (måske Svalegaarden). 

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

 

Afbud senest til formanden mandag, den 10.maj 2021 – 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

