
 

 

Udarbejdet af: BM/11.08.2021 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Hasseris Grundejerforening 

tirsdag, den 10. august 2021 

 

Mødested:     Svalegaarden. 

Tidspunkt:  Tirsdag, den 10. august 2021 – kl. 17:30. 

Dagsorden udsendt:  Tirsdag, den 3. august 2021. 

 

Deltagere: 
 Torben Thorup Jensen (TTJ) 

 Thorkil B. Neergaard (TBN) 

 Mogens Vinther (MVI) 

 Britta Magnussen (BM) 

 Anders S. Koefoed (ASK) 

 Steen Sloth Olsen (SSO) 

 Erik V. Dam (EVD) 
 

Afbud modtaget fra : Lars Chr. Nortvig (LCN). 
Referent      : Britta Magnussen. 

 

REFERAT 
 

1. Godkendelse af dagsorden (TTJ) 

Medlem status er sendt til hele bestyrelsen inden mødet. Der er pt 1.622 medlemmer 

af foreningen. 12 medlemmer er nu udmeldt/slettet grundet restance med betalingen 

af kontingent. Der er sendt to rykkere uden, at der er kommet respons.  

Der er stadig mange medlemmer uden tilmelding af betalingen af kontingent via 

PBS/Nets – vi skal have indført, at indmeldelse i foreningen ikke er mulig uden en 

samtidig oprettelse af en betalingsaftale i PBS/Nets.   

Der er ingen yderlige kommentarer til dagsordenen. 

 

2. Snerydning mv. for sæsonen 2021-2022 (EVD) 

Firmaet der sørger for snerydning mv. hos medlemmerne, M.B. Multiservice er godt 

tilfreds med sidste sæsons afvikling af snerydningen. Bestyrelsen har ej heller noteret 

problemer i samarbejdet. Foreningen har derfor indgået en ny aftale for den 

kommende sæson. Udkastet til aftalen sendes til godkendelse hos udbyderen, 

hvorefter den lægges på hjemmesiden og der udsendes tilbud med et nyhedsbrev den 

13. september 2021. Prisen er efter en forhandling reduceret i forhold til sidste år. 

 

3. Generalforsamlinger for 2019 og 2020 den 16. september 2021 (TTJ) 

Forberedelse til generalforsamlingen. Generalforsamlingerne for 2019 og 2020 kan 

endelig afholdes og er planlagt til den 16. september 2021. Der tages naturligvis stadig 

et lille forbehold for eventuelle nye restriktioner grundet den seneste udvikling af 

Corona pandemien. 

Opgaverne i forbindelse med afviklingen af generalforsamlingen fordeles og der 

udsendes indkaldelse ifølge vedtægterne senest 4 uger før generalforsamlingen altså 

den 19. august 2021. Af sikkerhedsmæssige årsager planlægges udsendelse af 

Nyhedsbrev med indkaldelser til den 16, august 2021. 

Torben Thorup Jensen har kontakt til dirigenten Lars Kühnel og gennemgår inden 

generalforsamlingen den lidt indviklede valgprocedure og regnskabernes fremlæggelse. 

Der skal vælges to ordinære medlemmer til bestyrelsen og to suppleanter. Vi opfordrer 

igen medlemmerne til at stille sig til rådighed for arbejdet i bestyrelsen og melde deres 

kandidatur til bestyrelsen snarest mulig.  
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4. Borgermøde på Hasseris Gymnasium den 2. september 2021 kl. 19 (TTJ & TBN) 

I samarbejde med beboerforeningerne på Sorthøj er der planlagt et borgermøde. 

Oprindeligt var det planlagt til den 12. august 2021, men grundet ønske fra 

rådmanden og flere andre politikere er mødet nu flyttet. Datoen er derfor nu fastsat til 

den 2. september 2021. Mødet holdes på Hasseris Gymnasium og bliver med journalist 

Søren Wormslev som ordstyrer. Mødet bliver et Borgermøde og åbner samtidigt 

valgkampen til byrådsvalget den 16. november 2021. Overordnet tema på mødet er 

Sorthøj og de bebudede bebyggelser i området. 

Der er indbudt medlemmer fra alle partier repræsenteret i By- & Landskabsudvalget 

samt Radikale Venstre. Stadsarkitekten er også indbudt. Flere politikere har allerede 

givet tilsagn om deltagelse, men rådmanden vil gerne overtage arrangørrollen og 

udskyde mødet yderligere, hvilket vi har afvist.  

Der udsendes nyhedsbrev om dette Borgermøde den 27. august 2021 ligesom det 

annonceres på hjemmesiden, i de fleste ejer-, andels- og grundejerforeninger på 

Sorthøj, i Nordjyske samt pressemeddelelser vil blive udsendt til medierne.  

 

5. Hasseris Avis – papirudgave til omdeling den 25. august 2021 

Der omdeles et nyt eksemplar af Hasseris Avis den 25. august med interview af Torben 

Thorup Jensen og Thorkil Neergaard. Da borgermødet er flyttet til den 2. september vil 

artiklen omhandle en optakt til Borgermødet. 

 

6. Igangværende projekter 

Der arbejdes videre med at fremstille en introduktion af Hasseris Grundejerforening i 

form af en You Tube video. Den tænkes udarbejdet i samarbejde med Flying Media. 

Torben Thorup Jensen og Steen Sloth arbejder med sagen og vender tilbage, når det er 

nyt af tage stilling til.  

Steen Sloth undersøger forskellige muligheder for fælles lagring af billeder og 

dokumenter. ”Skyen” er en gratis løsning for enkeltpersoner, for foreninger kan det 

blive en meget dyr løsning. 

 

7. Eventuelt.  

Frøposer til forår 2022: Anders Koefoed har kontakt til frøfirmaet og går videre med 

ideen. Der er forslag om at afholde en aften om biodiversitet i foråret. 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde : Torsdag, den 16. september 2021 - kl. 17:00. 

Mødested  : Hasseris Kirke. 

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

 

Afbud senest til formanden mandag, den 15. september 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

