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Til:    

Medlemmerne af Hasseris Grundejerforening    

  

Hasseris Grundejerforening   
www.hasseris.dk 

post@hasseris.dk  

Aalborg, den 30. marts 2022  

    

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i  

Hasseris Grundejerforening torsdag, den 28. april 2022 - kl. 19:00 i 

Kirkesalen i Hasseris Kirke (Indgang fra Thorsens Alle)  

  

Vi kan nu afholde generalforsamling ”som i gamle dage”, og indkalder hermed til ordinær 

generalforsamling for regnskabsåret 2021, udsendt pr. mail, og opslået på hjemmesiden.  

  

 Dagsorden for året 2021:   

  

1. Valg af dirigent og stemmetællere.   

2. Bestyrelsens beretning for året 2021.   

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2021.   

4. Fastsættelse af kontingent for 2022.  

5. Behandling af indkomne forslag.  

a) Bestyrelsen foreslår nogle små ændringer i vedtægterne, ligesom vedtægterne 

er blevet strukturmæssigt strammet lidt op. Nuværende vedtægter ses her og 

motivation for ændringsforslag ses her samt ændringsforslag kan ses her 

6. Valg til bestyrelsen: (du kan se den siddende bestyrelse mv. på dette link Klik Her)    

a) Britta K. Magnussen (afgår efter tur, villig til genvalg)  

b) Steen Sloth Olsen (afgår efter tur, villig til valg – året før valgt for 1 år)   

c) Hanne Richter (afgår efter tur, villig til genvalg) 

d) Peter Mouritsen (ændret fra suppleant til bestyrelsesmedlem i løbet af året, villig til genvalg) 

e) Valg af nyt medlem i stedet for Thorkil Neergaard (ønsker at udtræde). Søren Rand, 

der er valgt som suppleant, ønsker gerne valg til bestyrelsen 

 

7. Valg af suppleanter:  

Bestyrelsen foreslår valg af:  

a) (Oplyses på dagen for generalforsamlingen) 

b) (Oplyses på dagen for generalforsamlingen) 

https://hasseris.dk/wp-content/uploads/2022/03/Foreningens-vedtaegter.pdf
https://hasseris.dk/wp-content/uploads/2022/03/Motivation-til-vedtaegtsaendringerne..pdf
https://hasseris.dk/wp-content/uploads/2022/03/Forslag-til-ny-Vedtaegt-2022.pdf
https://hasseris.dk/foreningen-hasseris-grundejerforening/bestyrelsen/
https://hasseris.dk/foreningen-hasseris-grundejerforening/bestyrelsen/
https://hasseris.dk/foreningen-hasseris-grundejerforening/bestyrelsen/
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8. Valg af revisorer.   

Bestyrelsen foreslår valg af:   

a) Redmark, Statsaut. Revisorer, Hasseris Bymidte 2.   

b) Verner Larsen, Revisor (villig til valg).  NB: såfremt vedtægterne ændres som 

foreslået under punkt 5.a, udgår dette punkt, da der fremover således kun skal være en 

(1) revisor. 

 

9. Eventuelt.   

  

Efter selve generalforsamlingen er foreningen sædvanen tro vært ved ”lidt godt til ganen”.   

       

Årsrapport for 2021 kan læses/udskrives: årsrapport 2021  Fra den 10. april 2022 kan 

Bestyrelsens beretning for bestyrelsesåret 2021 udsendes pr. mail snarest. Udarbejdelsen af 

beretningen er blevet forsinket, da formanden p.t. er sygemeldt. 

  

Forslag fra medlemmerne skal jfr. vedtægternes § 8 indsendes skriftligt til foreningens adresse 

senest 2 uger før generalforsamlingen, den 14. april 2022. Adressen er post@hasseris.dk   

 

Kontingent for året 2022 foreslås uændret til kr. 150,00. (Der er i maj 2022 opkrævet kr.  

150,00 i kontingent pr. medlem).  

  

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen har bestyrelsen indført en frivillig tilmeldingsordning, 

som sikrer at der er siddeplads og at bestilling af mad og drikke er tilpasset efter antallet af 

tilmeldte personer.  Bemærk, at der er begrænsning i det tilladte antal personer i Kirkesalen. 

Der gives kun adgang for medlemmer samt tildeles max. en stemme pr. medlem. Ønsker du at 

tilmelde dig/jer, skal du anvende dit medlemsnummer (står i din kvittering for tilmelding). Her 

kan du også se, hvilket navn(e) der er registreret som medlem(mer).   

  

Du er som medlem af Hasseris Grundejerforening selvfølgelig også velkommen til at møde op til 

generalforsamlingen uden forudgående tilmelding. Ønsker du at benytte denne løsning skal 

adgangen ske ved, at du medbringer billedlegitimation med foto på det navn eller et af de navne 

medlemskabet er registreret med. Der kan for disse medlemmer ikke garanteres en siddeplads.  

  

Hvad skal jeg/vi gøre, så jeg/vi bliver korrekt tilmeldt:   

   

LÆS INSTRUKTIONEN INDEN DU BEGYNDER AT TRYKKE PÅ TASTERNE!    

1. Tilmelding til generalforsamlingen foregår via Nemtilmeld.dk - Klik Her for tilmelding.  

Her skal du bla. anvende dit Medlemsnummer (står i mailen hvor indkaldelsen er 

vedhæftet) ved booking af plads(er). Tilmelding skal ske senest 12. september kl. 12.00.   

2. Når tilmelding er foretaget korrekt, vil du herefter modtage en e-mail med 

adgangsbillet(ter) til generalforsamlingen. Kan du ikke se denne kvittering, så kig i din 

https://hasseris.dk/wp-content/uploads/2022/03/Aarsrapport_Hasseris_Grundejerforening_2021.pdf
https://hasseris.dk/wp-content/uploads/2021/08/Aarsrapport-2019-Hasseris-Grundejerforening.pdf
https://hasseris.nemtilmeld.dk/
https://hasseris.nemtilmeld.dk/
https://hasseris.nemtilmeld.dk/
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Reklame/SPAM-postbakke, hvor den evt. kan være kommet hen. Skriver du ved 

tilmeldingen forkert mailadresse, får du ingen kvittering, så vær omhyggelig med korrekt 

mail-adresse.   

Adgangsbillet(terne) skal forevises ved indgangen hvor generalforsamlingen afholdes, og 

kan udskrives, men kan også forevises via smartphone eller tablet. Kan adgangsbilletten 

mod forventning ikke forevises elektronisk, kan adgang ikke gives.    

  

Vel mødt, og venlig hilsen   

  

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening  


