Referat af bestyrelsesmøde i Hasseris Grundejerforening
tirsdag, den 11. januar 2022

Mødested:
Tidspunkt:
Dagsorden udsendt:

Svalegården
Tirsdag den 11. januar 2022 – kl. 17:30.
Tirsdag, den 4. januar 2022.

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)

Fraværende

: Britta K. Magnussen

Referent

: Thorkil Neergaard

REFERAT
1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Der blev taget nyt gruppebillede af bestyrelsen.
Meddelelser fra formanden:
Der er indsendt indsigelse vedr. anlægsloven for Egholmmotorvejsprojektet. Indsigelsen
er stort set den samme som der tidligere er indsendt til Vejdirektoratet vedr. VVM
undersøgelsen.
Sagen vedr. Sorthøj var sat på By- og Landskabsudvalgets dagsorden, men blev trukket
fra behandling af uvis årsag.
Vedr. Sorthøjfredningen. Intet nyt. Foreningen regner dog med, at fredningen i store
træk går igennem.

2.

Evaluering på julemiddag
Der var tilfredshed med arrangement på Latur Deli & Vinbar i Bymidten, og der er glæde
i foreningen over, at bydelen har fået et nyt, dejligt spisested. God mad, god betjening.
Perfekt.

3.

Annonceaftale med Hasseris Avis
Der var enighed om at forlænge annonceaftalen med avisen, som sædvanligvis giver os
god eksponering. Beløb: 22.500 kr. inkl. moms.

4.

Navneskilte
Torben har bestilt nye skilte. Blot en påmindelse til alle om at navneskiltene skal bruges
ved arrangementerne.
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5.

Musical og tapas arrangement på Hasseris Gymnasium
Planlægningen er godt i gang, og vi krydser fingrene for at Omikron ikke spolerer
arrangementet.
Der kalkuleres med en egenbetaling på 160 kr. per person. I beløbet indgår musical,
tapas og vin. Foreningen støtter arrangementet med i alt ca. 19.000 kr.
Nyhedsbrev om musicalen udsendes fredag den 14.1. Tilmelding lukkes søndag aften før
midnat.
Bestyrelsen bemander bordene ved indgangen og ved garderoben. Steen er i kontakt
med de studerende fra den internationale linje med henblik på eventuel hjælp ved
arrangementet.
Tidspunktet er onsdag den 9. februar kl. 18.00. Døren åbnes klokken 17.30.

6.

Årshjultema for mødet: Økonomi
Mogens har udsendt udkast til regnskab for 2021 til orientering. De forskellige poster
blev kort kommenteret.
Regnskabet er præget af, at corona har gjort det svært at afholde arrangementer,
hvorfor der er brugt færre midler hertil.
Der er udgifter til negativ rente. Der er dog indgået en aftale med Nordjyske om at
banken kompenserer foreningen. Der er i alt uddelt 25.000 kr. til forskellige kulturelle
og sportslige formål.
Slutresultatet bliver et overskud på ca. 70.000 kr.
Status for medlemmer:
Medlemstallet er 1.628 pr. 31.12.2021. En lille stigning fra året før. Vi har bl.a. fået
flere medlemmer på Sorthøj. Der er kommet 137 nye medlemmer i 2021.
Vi har 42 medlemmer, som ikke har en e-mailadresse og 170, som ikke er tilmeldt
kontingentbetaling via Nets.
Vurderingen er, at især vores store engagement i flere store planlægningssager i årets
løb har båret frugt. Også vores arrangementer får god respons.
Status på Facebook:
Vores “Følger”-antal på Facebook stiger stille og roligt, og er nu oppe omkring 700.
Hasserisprisen. Bestyrelsen tager hvert år stilling til, om der skal uddeles en pris, og
hvem, der i givet fald skal modtage den. Den gives til en Hasserisborger, der har gjort
en særlig indsats. Bestyrelsen drøftede sagen og tager emnet op igen på næste møde.
Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2023 uændret fastsættes til 150 kr.

7.

Generalforsamlingen den 21. april 2022
Torben spørger om advokat Lars Kühnel igen vil være dirigent.
Vi skal tænke over, om vi kan forbedre indtjekningen af medlemmerne ved
generalforsamlingen.
Hanne Richter, Steen Sloth og Peter Mouritzen er på valg og ønsker at genopstille.
Thorkil Neergaard ønsker at trække sig fra bestyrelsen på grund af arbejdsmæssige
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årsager.
Søren Rand vil gerne opstille til bestyrelsen.
Nye forslag til suppleanter: Alle bestyrelsesmedlemmer opfordres til at fremkomme med
forslag til næste møde. Alle medlemmer opfordres til selv at tænke efter, om man
kunne tænke sig at deltage i grundejerforeningens arbejde.
Bespisning til generalforsamlingen leveres af Secher Catering.
8.

Medlemsarrangementer i pipeline
A. Blomsterfrø med trykte poser. Foreningen har i nogen tid arbejdet med en ide om at
uddele frøposer til fremme af biodiversiteten i Hasseris ved udplantning af frø til vilde
blomster i de private haver. Steen har været i kontakt med to forskellige leverandører.
Peter Van Hauen har forespurgt stadsgartneren om der er problemer med sådanne
frøblandinger. Der kan være visse problemer, såfremt frøene plantes i naturen, som
f.eks. på Sorthøj, så dette frarådes.
På baggrund af en lille brainstorm fremkom en række nye arrangementsideer:
B. Nabohjælp. Det er længe siden, vi har haft denne ide oppe. Dette kunne måske være
relevant igen, selvom indbrudsstatistikken viser faldende indbrud under coronaperioden.
C. Guidet kvartervandring i Hasseris, evt. kombineret med motion
D. Musikarrangement med “syng med”, flere ideer til temaer/artister på tale.
Musikudvalg nedsat bestående af Peter M., Hanne R. og Torben T.
E. Vikinger. Evt. arrangement om vikinger med Jim Lyngvild
F. Slå katten tønden med børnene i bymidten

9.

Henvendelse om støtte til landmåling vedr. Klokkestabelen
Bestyrelsen har modtaget anmodning om støtte til udgifter vedr. opmåling af koter.
Af principielle grunde ønsker bestyrelsen ikke at støtte ideen.

10.

Byggesag på Las Poulsens Vej 50
Der er udsendt startredegørelse for området ved den gamle bygning, hvor der tidligere
var børnehave. Bygningen har en bevaringsværdi i følge “safe-registret” på 3.
Bygningen foreslås nedrevet, blandt andet fordi mangelfuld vedligehold fra den tidligere
ejer, kommunen, har medført, at der nu er kommet skimmelsvamp. Hasseris
Grundejerforening følger sagen tæt.
Der er indkommet ny byggesag/nedrivningstilladelse på Kong Frederiks Vej 8. Udvalget
ser på sagen.

11.

Eventuelt
Samarbejdet med Kommunen blev drøftet, herunder byggesager. Det glider ikke altid
let.
Træerne i Hasseris. De forskellige træsorter kan lide af forskellige sygdomme, men det
kan være meget vanskeligt at få kommunal fældningstilladelse til træerne, også selv om
de er gået ud. Der har været dialog med kommunen herom i en sag,
Torben arrangerer den årlige møde med Rådmanden, så snart det kan lade sig gøre.
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Næste bestyrelsesmøde
Mødested

: Tirsdag, den 8. februar 2022 - kl. 17:30.
: Svalegården.

Afbud senest til formanden den 7. februar 2022 – kl. 10:00 pr. e-mail til: formand@hasseris.dk eller send
en SMS til 22 39 88 75.
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