
 

 

Udarbejdet af: BM/10.11.2021 
 

Referat af  bestyrelsesmøde i Hasseris Grundejerforening 

tirsdag, den 9. november 2021 

 

Mødested:     Fælleshuset – Hasselhøj 3. 

Tidspunkt:  Tirsdag, den 9. november 2021 – kl. 17:30. 

Dagsorden udsendt: Tirsdag, den 2. november 2021. 

 

Deltagere: 
▪ Torben Thorup Jensen (TTJ) 

▪ Thorkil B. Neergaard (TBN) 

▪ Mogens Vinther (MVI) 

▪ Britta K. Magnussen (BM) 

▪ Steen Sloth Olsen (SSO) 

▪ Peter van Hauen (PVH) 

▪ Hanne Richter (HR) 

▪ Peter Mouritzen (PM) 

▪ Søren Rand (SR) 

 

Referent : Britta K. Magnussen. 

 

REFERAT 
 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden (TTJ) 

Der er ingen bemærkninger til dagsordenen 

Steen Sloth har nogle punkter til eventuelt vedr. frøposer og service på vores 

hjemmeside. 

 

2. Ændring af bestyrelsen (TTJ-MVI) 

                         Anders Koefoed er udgået af bestyrelsen den 26. oktober 2021. 

Peter Mouritzen, der er valgt som suppleant er derfor fra samme dato medlem af                          

bestyrelsen. 

                         Anders Koefoed har varetaget administrationen af medlemskartoteket og der er brug for 

                         én til af overtage denne funktion. Mogens Vinther vil overtage denne funktion, fordi den 

                         passer med andre opgaver vedr. medlems – og kontingentregistrering, som Mogens 

                         Vinther i forvejen tager sig af.                          

 

3. Testamente/Fremtidsfuldmagt & Vinsmagning (BM og PM) 

Arrangementet, der afholdes den 11. november 2021 blev annonceret den 25.oktober 

2021 og fik røde lygter den 27. oktober 2021, hvor de 140 pladser var udsolgt. Her var 

der stadig flere medlemmer af bestyrelsen, der ikke var tilmeldt. Budgettet til 

arrangementer ser fint ud.  Peter Mouritzen og Britta Magnussen er tovholdere på 

arrangementet og kan meddele af alle opgaver er helt på plads med oplægsholder og 

med vinmanden. Der bliver brug for assistance fra de deltagende 

bestyrelsesmedlemmer, dette er aftalt. Formanden levere en lille opsang til bestyrelsen 

om i fremtiden at huske at tilmelde sig foreningens arrangementer a.h.t deltagerantal 

og til budget. Vi lover at huske det.  

 

4. Forslag til vedtægtsændring i forbindelse med krav om etablering af en BS-

aftale med Nets i forbindelse med en indmeldelse i foreningen (TTJ) 

Hvis et nyt medlem indbetaler kr. 150 ved indmeldelse f.eks. i februar måned og først 

skal betale i maj måned året – altså 15 mdr. senere, bliver BS-aftalen slettet grundet 

manglende transaktion. Der kan ikke ændres på dette forhold, men Mogens Vinther får 

lister over medlemmer, der falder ud pga. manglende betaling og kan derfor tage 

kontakt med disse.  
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5. Forslag fra Preben Eihilt om etablering af en ordning med æresmedlemmer + 
påhæng - også boende i andre dele af byen/landet (TTJ)  

Medlem Preben Eihilt har fremsat forslag til bestyrelsen om at medlemmer der gør en 
særlig indsats, kan tildeles æresmedlemskab i form af frit kontingent, og fri deltagelse 
m. ægtefælle til alle arrangementer. Bestyrelsen er enige om, at den nuværende 

"Hasserisprisen", som hidtil er tildelt 9 gange, dækker behovet for særlig anerkendelse til 
dem der yder ud over det sædvanlige, ligesom det administrativt vil det være for 
uhåndterbart hvis æresmedlemmer kan tilmelde til arrangementer uden at betale i 
systemet Nemtilmeld.dk - især vedr. arrangementer med deltagerbegrænsning. 

 

6. Støtte til udskiftning af Højskolesangbøger til Hasseris Senior Sport, Bo Vagnby 

Medlem af grundejerforeningen Bo Vagnby har på vegne af Hasseris Senior Sport søgt 

om støtte til udskiftning af højskolesangbogen, der er udkommet i en 19. udgave i 2020 

med mange nye og moderne sange. Der er i alt søgt om kr. 22.000,-  til formålet. 

Bestyrelsen er enige om at støtte med 10.000,- vi vil undersøge mulighed for at få vores 

logo i bøgerne med angivelse af ” skænket af HG” for at få synlighed på Hasseris 

Grundejerforening. Britta Magnussen undersøger det praktiske i dette. 

 

7. Musical & Tapas på Hasseris Gymnasium 

Hasseris Gymnasium arbejder igen med opsætning af en musical, denne gang baseret på 

musik og tekst fra musicalen Grease, som mange vil kende fra filmen 1978 med John 

Travolta og Olivia Newton-John. Der er i bestyrelsen opbakning til, at vi som tidligere 

køber en hel forestilling og holder en medlemsaften med ”Musical & Tapas” som vi 

næsten har skabt tradition for i Hasseris Grundejerforening. Vi køber hele forestillingen 

onsdag, den 9. februar 2022 og skal snarest muligt have oplyst fra gymnasiet, hvor 

mange medlemmer vi kan invitere. Vores leverandør af tapas Secher Catering ApS er 

allerede varskoet.  

 

8. Snerydning/glatførebekæmpelse for sæsonen 2021/22 (SSO) 

Hasseris Grundejerforening har igen i år fået etableret en snerydningsordning med 

firmaet MB Multiservice. Der er i år tilmeldt 321 mod 306 sidste år. Mads fra MB 

Multiservice er meget tilfreds med aftalen. Fristen for tilmelding til tilbudsprisen er 

udløbet. Mads har fået medlemsnummer for alle tilmeldte, der er ikke brug for yderligere 

kontrol af dette. 

 

9. Fuldmagt til konto i bankerne (TTJ og MVI) 

 - MVI, TTJ, TBN og Steen Sloth 

Formand plus tre bestyrelsesmedlemmer skal sanktionere, at der gives fuldmagt til i alt 

tre bestyrelsesmedlemmer. Der skal ske ajourføring af fuldmagter til foreningens konti i 

pengeinstitut efter Anders Koefoeds fratrædelse. De tre, der har fuldmagt er: Mogens 

Vinther, Torben Thorup Jensen, Thorkil Bartholdy Neergaard 

 

10. Boxrum hos Depot Huset på Porsvej 3 – fordeling af nøgler (BM) 

Der er to nøgler til boksrummet, disse beror hos Britta Magnussen og Mogens Vinther.  

I boksrummet opbevares restoplag af Blegvad bøgerne, som stadig uddeles til nye 

medlemmer. Desuden er der en del regnskaber, som skal opbevares i en årrække.  
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11. Udviklingen for ny lokalplan og fredning på Sorthøj (TTJ – TBN og PVH) 

Torben Thorup Jensen og Peter Van Hauen har været til møde med Aalborg Kommune 

vedr. fredning af den såkaldte Dragstrupkile – den grønne kile, der strækker sig fra 

Almen Kirkegården, Mølleparken, Areal ved Thulebakken, Bøgeskoven, Søndre 

Kirkegård, Sorthøj, Mulighedernes Park bagved Skelagergårdene og areal i Sofiendal 

Enge med de nye søer for regnvand. Kommunen arbejder på en fredning af hele kilen og 

iværksætter en høring med en fredsdommer. Denne høring kommer formentlig til at 

finde sted primo 2022. Torben Thorup Jensen har opfordret kommunen til at afholde 

høringen lokalt på Hasseris Gymnasium. Dette var der lydhørhed for. Der er tale om den 

største fredningssag i Danmark i bymæssig bebyggelse. Arealet er på godt 166 ha.  

Der er kommet et forslag til ny lokalplan nye byggeområder på Sorthøj. Det nye forslag 

indeholder tre nye byggefelter. Hasseris Grundejerforening udarbejder et høringssvar i 

samarbejde med flere af grundejerforeningerne på Sorthøj. Dette vil blive rundsendt til 

orientering og kommentering blandt bestyrelsens medlemmer. Der er høringsfrist til og 

med den 26. november 2021.  

 

9. Hasseris Gymnasium – 50 års jubilæum (TTJ - BM) 

Torben Thorup Jensen og Britta Magnussen deltog i anledning af 50 års jubilæum i en 

reception på Hasseris Gymnasium, den 2. november 2021. Jubilæet var udsat 1 år 

grundet covid-19 pandemien sidste år 2020. Hasseris Grundejerforening har skænket et 

bordfodboldspil i jubilæumsgave, som gymnasiet ifølge rektor Ole Droob ønskede sig til 

eleverne. Der er sat en lille plakette på spillet med vores logo for synlighedens skyld. 

Samlet udgift til gaven kr.ca. 7.000,- Det var for øvrigt en dejlig fest med musik og 

optræden af eleverne, og fine taler.  

 

10.         Årshjul for bestyrelsen (TBN - TTJ) 

Formand Torben Thorup Jensen og næstformand Thorkil Neergaard har udarbejdet et 

Årshjul for bestyrelsens arbejde, hvor det foreslås, at der til hvert møde hen over året 

er et tema, vi skal koncentrere os om og gå i dybden med. Der er fuld opbakning til, at 

vi begynder at bruge Årshjulet allerede nu. Mødet i januar (der er ikke møde i december  

måned) vil derfor som tema have årsregnskab og begyndende forberedelse til 

generalforsamlingen. 

       

11. Eventuelt 

Hanne Richter har siden sidste bestyrelsesmøde reageret på et råb om hjælp fra Thorkil 

Neergaard til arbejdet med at arrangere juletræstændingen lørdag før 1. søndag i 

advent. Nu er Hanne Richter kommet til at stå for arrangementet helt alene. Det var 

ikke meningen, at opgaven skulle overdrages på den måde. Alle aftaler er ifølge Hanne 

Richter på plads, så der er ingen problemer for nuværende. Godt gået. (ref.) 

Frøposer til omdeling i foråret, Steen Sloth har overtaget opgaven. Steen Sloth har 

fundet en ny leverandør. Går videre hermed. Uddeles i januar / februar – i samarbejde 

med enten spejderne, KFUM eller Gl. Hasseris Skole.  

Vores webbureau har varslet prisstigninger på service på vores hjemmeside. Da denne 

service er højere end behovet, og vedr. løbende back-up også dækkes af vores 

webhotel, vil det blive undersøgt om der kan findes en besparelse ved et brugbart og 

sikkert alternativ. 

 

Der afholdes Julemiddag for bestyrelsens medlemmer og suppleanter med ledsagere 

den 4. december 2021 kl. 18.00 hos Latur Deli & Vinbar. 
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Næste bestyrelsesmøde : Tirsdag, den 11. januar 2022 - kl. 17:30. 

Mødested  : Svalegården. 

  

 

Afbud senest til formanden den 10.januar 2022 – kl. 10:00 pr. e-mail til: formand@hasseris.dk eller send 

en SMS til 22 39 88 75. 

mailto:formand@hasseris.dk

