
 

 

Udarbejdet af: BM/10.06.2022 

 

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Hasseris 
Grundejerforening tirsdag, den 9. juni 2022 

Mødested  : Svalegaarden. 
Tidspunkt  : Torsdag, den 9. juni 2022 – kl. 17.00. 
 

 
Deltagere: 

 Torben Thorup Jensen (TTJ) 

 Hanne Richter (HR) 

 Mogens Vinther (MVI) 

 Britta K. Magnussen (BM) 

 Steen Sloth Olsen (SSO) 

 Peter Mouritzen (PM) 

 Hanne Neergaard (HBN) 

 
Afbud modtaget fra:  

Referent: Britta K. Magnussen (BM). 

 

REFERAT 
 

Efter generalforsamlingen har Peter van Hauen, Søren Rand og nyvalgt suppleant Lars Jelstrup 
Petersen valgt at trække sig fra bestyrelsen. Derfor består den samlede bestyrelse nu af 
ovenstående 7 medlemmer.  

 
 

1. Konstituering af bestyrelsen (TTJ) 
Torben Thorup Jensen bød velkommen og særligt til det nyvalgte medlem Hanne Neergaard. 
Hanne Neergaard gav en kort præsentation af sig selv for bestyrelsen. 
 
Herefter fulgte selve konstitueringen af den nye bestyrelse. Konstitueringen blev i henhold til 
forretningsordenen gennemført af det medlem med den længste anciennitet, nemlig Torben 
Thorup Jensen, der har været med i bestyrelsen i 16 år. Konstitueringen forløb således:  
 

Valg af: 
1. Formand :  Torben Thorup Jensen 
2. Næstformand :  Hanne Richter 
3. Kasserer :  Mogens Vinther 
4. Sekretær :  Britta Magnussen 

 
   Valg af personer til funktioner: 

5. Foreningens Webmaster, opsætning af bookinger samt udsendelse af 
Nyhedsbreve:  Steen Sloth 

6. Administrator af foreningens medlemskartotek:  Mogens Vinther 
7. Repræsentant i DSI Svalegaardens bestyrelse:  Torben Thorup Jensen 
8. Kontaktperson til Hasseris Kirke: Hanne Neergaard 
9. Kontaktperson til KFUM-spejderne: Hanne Neergaard 
10. Kontaktperson til M.B. Multiservice vedr. snerydning: Peter Mouritzen 
11. Kontaktperson til Park & Natur samt stadsgartner: Peter Mouritzen 
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2. Ændring af starttidspunkt for bestyrelsesmøderne 
Efter forslag fra nogle medlemmer ændres starttidspunktet til kl.17.00 
 

3. Tidspunkt for årets julemiddag for bestyrelsen 
Fastsættes til fredag den 16.december 2022 – kl.18.30. 
 

4. Fordeling af faste arbejdsopgaver 
Oversigten har været sendt ud til bestyrelsen. Den opdaterede oversigt sendes efter mødet. 

 
5. Årshjultema for mødet:  

                 Fastsættelse af medlemsarrangementer for 2022/2023: 
 

1. Efterårsarbejde i haven - Derefter intimkoncert m. Hilda & Keld Heick – 15.09.2022 

Er under planlægning. 

2. Arrangement – Nabohjælp xx.10.2022 

Titlen er et forslag, der er ikke fastsat dato. 

3. Juletræet tændes – 26.11.2022 

Er under planlægning – dato i henhold til tradition lørdag før 1. søndag i advent. 

4. Musical og Tapas – 08.02.2023 

Der er musical på Hasseris Gymnasium og forestillingen er sikret  

5. Generalforsamling – 13.04.2023. 

Dato intenderet - afhængig af lokalitet og tilgængelighed. 

 
Peter Mouritzen vil gerne stå for de sociale arrangementer. Ifølge vores årshjul aftales 
indhold og ideer til arrangementer for den kommende periode.  

 

6. Artikel i Hasseris Avis med 
Der har været en artikel i det nyeste nummer af den fysiske udgave af Hasseris Avis, hvor et 
af vores medlemmer har henvendt sig til formanden for Hasseris Grundejerforening for at få 
hjælp til en sag vedr. en påstand om airbnb aktivitet på to adresser i Hasseris af samme 
udlejer. Formanden kritiseres i avisen for sit svar, hvor han gør gældende, at Hasseris 
Grundejerforening ikke har myndighed i sådanne sager. Myndigheden for en sådan sag er 
Aalborg Kommune. Fremtidige sager vil fremover blive drøftet i bestyrelsen inden 
tilbagemelding. 
Formand og næstformand vil tage en dialog med Hasseris Avis om sagen og dette uden at vi 
vil blande os i hvilke artikler, avisen ønsker at bringe. 

 
7. Fremtidens rutenet for bybusser i Aalborg og Nørresundby, den 15. juni - kl. 19-21. 

Vi er inviteret til et møde i Haraldslund af Aalborg Kommune om fremtidens rutenet for 
bybusserne i Aalborg og herunder i Hasseris. Hanne Neergaard deltager på vegne af Hasseris 
Grundejerforening. 
Hasseris Grundejerforening er af den overbevisning af antallet af afgange pr. dag samt 
ruterne gennem Hasseris og dermed afstandene til de enkelte busstopsteder har og vil også 
fremover få stor betydning for bydelens borgere. 
Det overvejes, at Hasseris Grundejerforening planlægger et borgermøde vedr. den fremtidige 
ruteplanlægning for bybusserne til og fra Hasseris. Hanne Neergaard deltager først og 
fremmest den 15. juni som observatør. Derefter tager bestyrelsen på bestyrelsesmødet til 
august stilling til om der evt. skal planlægges et borgermøde. 
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8. Opkrævning af kontingent for 2022 
Der er udsendt nyhedsbrev om opkrævning af kontingentet for 2022 først sker den 01.07 i 
år. Årsagen hertil er, at der har været fejl i dataoverførslen mellem vores medlemskartotek 
og Nets hvilket bevirkede, at den oprindelige opkrævning svigtede. Fremover vil der som 
normalt ske opkrævning i maj måned. 

 
9. Eventuelt 

Orientering om arrangementet med Hilda & Keld Heick. Til at indlede aftenen har Peter 
Mouritzen hyret en gartner, til at fortælle om efteråret i haven. 
Peter Mouritzen udarbejder i samarbejde med Torben Thorup Jensen et budget for 
arrangementet. Kassereren skal have kopi af budgettet.  
 

Næste bestyrelsesmøde : Tirsdag, den 16. august 2022 - kl. 17.00. 
Mødested  : Svalegaarden, Einar Packness Vej 2, 9000 Aalborg. 
Afbud modtaget fra :  
 
Afbud senest til formanden senest, den 15.august 2022 – kl. 10:00 pr. e-mail til: formand@hasseris.dk 
eller send en SMS til 22 39 88 75. 

mailto:formand@hasseris.dk

