
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Hasseris Grundejerforening  

www.hasseris.dk 

post@hasseris.dk 

___________________________________________________________________

Hasseris Grundejerforening indbyder til et 

informationsmøde om TESTAMENTE OG  

FREMTIDSFULDMAGT 

og afslutter aftenen med en VINSMAGNING 
___________________________________________________________________ 

Arrangementet finder sted torsdag den 11. november 2021 - kl. 19:00 
til ca. kl. 22:00 i Kirkesalen under Hasseris Kirke (indgang fra Thorsens 
Alle).  

Hasseris Grundejerforening indbyder foreningens medlemmer til en hyggelig og informativ 

aften, hvor vi har bedt advokat Lars Kühnel om at sætte fokus på, hvad en fremtidsfuldmagt er 
og sige lidt om de nyeste ændringer i arvelov og hvad det betyder for et testamente. 

Aftenen afsluttes med en vinsmagning, hvor vi skal have fornøjelsen at smage nogle vine, som 
Martin Andersen fra Vin og Vin vil præsentere. 

Pris pr. deltager for dette arrangement udgør: kr. 75,00 pr. person. 

Antal: Der er max. 140 pladser, så derfor gælder "først til mølle princippet" i forbindelse med 
tilmeldingen. Der kan max. tilmeldes 2 personer pr. medlem. 

TILMELDING: LÆS INSTRUKTIONEN INDEN DU BEGYNDER AT TRYKKE PÅ TASTERNE! 

1. 
Tilmelding til arrangementet foregår via Nemtilmeld.dk. Her skal du/I bl.a. anvende 

Medlemsnummer (står her: 61234 ) ved booking af plads(er). Tilmelding skal ske senest, den 7. 

november kl. 23:55. Når du tilmelder, udfyldes først dit navn, og derefter udfyldes navne på 
deltagere – her er dit navn udfyldt på forhånd. 

2. 
Når tilmelding er foretaget korrekt, vil du/I herefter modtage en e-mail med adgangsbillet(ter) 

til arrangementet. Kan du/I ikke se denne kvittering, så kig i mappen Reklame/SPAM-

postbakke, hvor den evt. kan være havnet. Skriver du/I ved tilmeldingen forkert mailadresse, 

får du/I ingen kvittering, så vær omhyggelig! Adgangsbillet(terne) skal forevises ved indgangen 

hvor arrangementet afholdes, og kan udskrives, men kan også forevises via smartphone eller 

tablet. Kan adgangsbilletten mod forventning ikke forevises elektronisk, kan adgang ikke gives. 

Tilmeldingen er først gældende, når indbetaling svarende til det tilmeldte antal personer også er 
gennemført. Du vil også modtage en kalender-fil som du kan linke til din elektroniske kalender. 

HUSK tilmelding er efter "først til mølle princippet". 

Nyhedsbrev 
Hasseris Grundejerforening 
Dato: 25. oktober 2021 
Nr.: 4-2021 – Fremtidsfuldmagt & Vinsmagning 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

     

 

HUSK AT MEDBRINGE DIN TILMELDING (Modtages via e-mail - kan udskrives efter din 
tilmelding, men kan også vises ved indgangen på smartphone/tablet). 

Sidste frist for tilmelding og betaling er søndag, den 7. november 2021. 

___________________________________________________________________ 

 

Venlig hilsen                                                                                                                                     

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening 
 

___________________________________________________________________ 
 
Dette nyhedsbrev udsendes af Hasseris Grundejerforening til de medlemmer, der har oplyst deres e-mail adresse til 
foreningen. Udsendelse af Nyhedsbreve sker ad-hoc og er således ikke med faste intervaller. Der kan ikke svares på 
denne e-mail. Ønsker du at skrive til bestyrelsen benyt da venligst: post@hasseris.dk  

___________________________________________________________________ 
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