
 

 

Udarbejdet af: BM/16.09.2021 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Hasseris Grundejerforening 

tirsdag, den 16. september 2021 

 

Mødested:     Lille Kirkesal. 

Tidspunkt:  Torsdag, den 16. september 2021 – kl. 17:00. 

Dagsorden udsendt:  Torsdag, den 9. september 2021. 

 

Deltagere: 
 Torben Thorup Jensen (TTJ) 

 Thorkil B. Neergaard (TBN) 

 Britta Magnussen (BM) 

 Steen Sloth Olsen (SSO) 

 Erik V. Dam (EVD) 
 

Afbud modtaget fra : Lars Chr. Nortvig (LCN) 
    Anders S. Koefoed (ASK) 
    Mogens Vinther (MVI) 
Referent      : Britta Magnussen. 

 

REFERAT 
 

1. Godkendelse af dagsorden (TTJ) 

 

2. Nyhedsbrev udsendt (TTJ - SSO) 

           Nyhedsbrev udsendt den 13. september 2021 - Snerydning mv 

Der er allerede kommet flere tilmeldinger. Det kniber åbenbart med, at folk kan læse, 

at de skal tilmelde direkte til leverandøren.  

 

3. Borgermødet på Hasseris Gymnasium den 2. september 2021 (TTJ) 

Borgermødet er forløbet meget tilfredsstillende. Der har været en meget fornem 

omtale i Nordjyske mandag den 13. september 2021. 

Det var godt, at der var en god mødeleder. Flot fremmøde og godt indhold. 

Formand og næstformand følger op i samarbejde med bestyrelserne på Sorthøj. 

 

4. Generalforsamlinger for 2019 og 2020 den 16. september 2021 (TTJ-BM) 

Procedure for afvikling af Generalforsamlingen gennemgås. 

 

5. Igangværende projekter 

a) You Tube video i samarbejde med Flying Media. (TTJ - SSO) 

Der er ikke sket mere i denne sag.  

b) Etablering af fælles lager for dokumenter, billeder mv. i ”skyen”. (MV-TBN-SSO) 

Steen Sloth går videre med sagen. 

 

6. Eventuelt. (TTJ) 

By og Land inviterer til byvandring den 7. oktober 2021. 

By og Land holder generalforsamling den 28. september 2021 i Medborgerhuset. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde : Tirsdag, den 12. oktober 2021 - kl. 17:30. 

Mødested  : Svalegården – indtil andet sted udmeldes. 

  

 

Afbud senest til BM mandag, den 11.september 2020 – kl. 10:00 pr. e-mail sendes til: 

sekretaer@hasseris.dk eller send en SMS eller ring til: 22 80 29 10. 

mailto:sekretaer@hasseris.dk

