Referat af bestyrelsesmøde i Hasseris Grundejerforening
torsdag, den 28.april 2022

Mødested:
Tidspunkt:

Lille Kirkesal, Hasseris Kirke
Tirsdag, den 28. april 2022 – kl. 17.00

Deltagere:
▪

Torben Thorup Jensen (TTJ)

▪

Thorkil B. Neergaard (TBN)

▪

Mogens Vinther (MVI)

▪

Britta K. Magnussen (BM).

▪

Steen Sloth Olsen (SSO)

▪

Peter Van Hauen (PVH)

▪

Peter Mouritzen (PM)

▪

Søren Rand (SR)

Afbud modtaget fra: Hanne Richter (HR)
Referent

: Britta K. Magnussen (BM).

REFERAT
1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden (TBN)
Næstformand Thorkil Neergaard har udsendt dagsordenen, den er ganske kort. Et møde med
Aalborg Kommunes By – og Parkforvaltning og de sidste detaljer til generalforsamlingen lige
efter bestyrelsesmødet er de vigtigste punkter.

2.

Referat af møde med Rådmand for Teknik den 25.marts 2022 (TBN)
Der er udsendt referat fra mødet, som bilag til bestyrelsesmødet. I mødet deltog fra
bestyrelsen Thorkil Neergaard, Mogens Vinther og Peter van Hauen.
Der skal i årets løb følges aktivt op fra Foreningens side på trafiksituationen. Det er aftalt, at
Grundejerforeningen udarbejder et kort notat med kortbilag, som beskriver de væsentligste,
oplevede trafikproblemer i bydelen. På baggrund heraf skal der til efteråret aftales møde med
Forvaltningens afdeling for Mobilitet og Infrastruktur.
Ligeledes skal der følges op på fredningssagen (Drastrupkilen inkl. Sorthøj og Mølleparken),
hvor bl.a. Aalborg Zoo – for tredje gang på 20 år – forsøger at få Zoo udvidet arealet ind i
Mølleparken omkring den gamle campingplads. Et forehavende, Grundejerforeningen har talt i
mod – for tredje gang (jf. også punkt 4).
På mødet blev der også drøftet en række byggesager, ligesom forslaget om ny stiføring ved
kridtgraven blev gennemgået; se referatet for nærmere info herom.

3. Opfølgning på uddeling af frøposer til medlemmerne
Der er uddelt 1640 frøposer – kun 7 medlemmer har henvendt sig om manglende levering og
har efterfølgende modtaget frøposer. Bestyrelsen i dette tilfælde Steen Sloth fik den gode ide
at uddele hvervebreve til husstande, som ikke er medlemmer, for at gøre opmærksom på
Hasseris Grundejerforening og vores arbejde for bydelen.
Der blev uddelt ca. 1500 hvervebreve – og Mogens Vinther oplyser, at der er kommet 42 nye
medlemmer i april. Vi kan godt tillades os at betragte uddelingen af frøposer som en succes.
Der er brugt 20.000,- til frøposerne og 5.000 til hvervebreve.
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4. Svar til Hasseris Avis vedr. ZOO’s udvidelsesplaner ind i Mølleparken
På en henvendelse fra Hasseris Avis om Aalborg Zoo´s udvidelsesplanerne har Thorkil sendt
et svar om foreningens holdning. Indlægget kommer i næste udgave af Hasseris Avis.
Udvidelsesønskerne har været drøftet mange gange tidligere. Hasseris Grundejerforenings
holdning er som tidligere, at de få grønne områder vi har bør bevares og beskyttes.
Zoo udvidelsen passer i øvrigt meget dårligt til ønskerne om at frede den grønne kile.

5. Generalforsamling - de sidste detaljer
a. De sidste detaljer – stemmetællere
b. Aftaler med dirigenten
c. Indkommet forslag til suppleant: Der er glædeligvis kommet et medlem, der vil stille op
som suppleant, Hanne Neergaard. Vi mangler to suppleanter, så vi håber der melder sig én
mere på selve generalforsamlingen.
d. Andet – sekretær Britta Magnussen har fremstillet kuverter med stemmesedler til både
skriftlig og mundtlige afstemninger. Disse kan genanvendes, hvis vi søger for at samle dem
ind ved afslutningen på generalforsamlingen.
Næste bestyrelsesmøde : Tirsdag, den 10.maj 2022 - kl. 17:30. – Konstituerende
Mødested
: Svalegården.
Afbud modtaget fra
: Peter Mouritzen og Steen Sloth.
Afbud senest til formanden den 9.maj 2022 – kl. 10:00 pr. e-mail til: formand@hasseris.dk eller send en
SMS til 22 39 88 75.
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