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Pressemeddelelse for Hasseris Grundejerforening         

Hasseris, den 12. november 2021 
 

Pressemeddelelse 

Medlemsarrangement afholdt med 140 deltagere i Kirkesalen med 

foredrag om testamente/fremtidsfuldmagt samt efterfølgende 

vinsmagning 

Torsdag den 11. november afholdt Hasseris Grundejerforening et arrangement for foreningens 
medlemmer, hvor der var tilbud om foredrag ved advokat Lars Kühnel om testamente samt 
fremtidsfuldmagt samt efterfølgende en vinsmagning ledet af vinhandler Martin Andersen fra 
Vin & Vin v/Skipperen. 

Mødet blev annonceret den 25. oktober med tilmelding efter først til mølle… og godt 2 døgn 
senere var de 140 pladser revet væk og de røde lygter måtte tændes. Kirkesalen under 
Hasseris Kirke har jo et max. antal pladser vi kan råde over, da vi jo skal efterkomme 
brandmyndighedernes regler. Vi måtte således desværre registrere flere medlemmer, der 
henvendte sig for sent. 

Foredraget om testamente og fremtidsfuldmagt kan anledning til mange spørgsmål fra salen 
og disse blev velvilligt og professionelt besvaret af advokat Lars Kühnell. Lidt forsinket kunne 
aftenens vinsmagning herefter påbegyndes. Vinhandler Martin Andersen, der p.t. er en travl 
mand, har lige åbnet en helt ny vinhandel i kæden Vin & Vin i den nyopførte ejendom på 
hjørnet af Hobrovej og Vestre Alle. Til aftenens vinsmagning var der planlagt smagning af i alt 
6 vine fordelt på 2 hvidvine samt 4 rødvine. Blandt de 4 rødvine var også et bud på årets 
julevin. Også her var spørgelysten stor og i takt med smagningen steg antallet af stemmer, 
der talte ved bordene også. 

Klokken blev ca. 23.00 inden de sidste glas var tømt og lokalet blev overladt til spejdertroppen 
KNUDEN, der sørgede for opvask af vinglas samt at borde og stole kom på plads igen. 

Venlig hilsen 
Hasseris Grundejerforening 
 
Torben Thorup Jensen 
Formand for bestyrelsen 

 

 

Ønskes der yderligere info og/eller kommentarer kan henvendelse rettes på: thorup@hasseris.dk eller 

telefon: 22 39 88 75 
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