Referat af bestyrelsesmøde i Hasseris
Grundejerforening, den 16. august 2022

Mødested
Tidspunkt
Dagsorden udsendt

: Svalegaarden.
: Tirsdag den 16. august 2022 – kl. 17.00.
: Tirsdag den 9. august 2022.

Deltagere:
•

Torben Thorup Jensen (TTJ)

•

Mogens Vinther (MVI)

▪

Hanne Neergaard (HBN)

▪

Steen Sloth Olsen (SSO)

▪

Peter Mouritzen (PM)

Afbud modtaget fra: Hanne Richter (HR)
Referent: Hanne Neergaard (HBN).

Referat
1.

Valg af ny sekretær (TTJ)
Britta Magnussen er trådt ud af bestyrelsen siden sidste bestyrelsesmøde. Hanne Neergaard
indtræder som sekretær i resten af den indeværende bestyrelsesperiode.

2.

Mail fra medlem om fejl på hjemmesiden (TTJ)
Der er en fejl i de nye vedtægter vedr. tidsfrister på hjemmesiden. Tidsfristen for indsendelse
af forslag til behandling på en generalforsamling er 4 og ikke 2 uger. Webmaster foretager en
rettelse.
I referat af generalforsamlingen den 28. april 2022 står der, at ovennævnte forslag kom fra
bestyrelsen. Forslaget kom rettelig fra Lars Brøndberg. Webmaster foretager en rettelse.

3. Henvendelse fra Hasserisparken (mail af den 12. august 2022)
TTJ har modtaget en mail fra Hasserisparken med en forespørgsel om deltagelse i et møde
om ”Plan Hasserisparken” med Aalborg Kommune. Mødets indhold kan ikke konkretiseres
p.t. Bestyrelsen ønsker yderligere information fra Hasserisparken inden deltagelse i et møde.
4.

Årshjultema for mødet (TTJ) e-mail og 120 medlemmer uden betaling via PBS. Tilgangen i
år har været på 35, og 66 medlemmer er udmeldte. Det betyder en netto tilbagegang på 31
medlemmer. Der har været indtægter fra medlemmer på i alt 245.726 kr. i 2022.
Evt. fremtidig medlemskampagne. Tages med som punkt til næste møde.
På generalforsamlingen var der et forslag om ændring af medlemsområde. Sagen er drøftet
og vil blive tage op som punkt på et senere møde.

5.

Medlemsarrangement den 15. september 2022 – Hilda & Keld Heick (PM)
Der er udarbejdet budget for arrangementet. Foreningens andel er præcis 50 %.
PM udarbejder artikel til Hasseris Avis, der udsendes den 31. august 2022. Deadline er den
19. august 2022.
Der er udsendt nyhedsbrev. Brev, genudsendes med reminder om tilmelding. Tilmelding af
bestyrelsesmedlemmer skal ske pr. mail til SSO.
Der skal sikres opsætning af scene, borde m.m. til max. 140 deltagere. HBN tager kontakt til
spejderne. PM aftaler det konkrete med spejderne.
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6.

Snerydningsaftale for 2022/2023 (PM)
PM har kontakt til MB Multiservice for aftale af vilkår samt information til medlemmer. Der
skal laves fysisk information til medlemmer uden mailadgang. Der er deadline for artikel i
Hasseris Avis den 16. september 2022 til avis den 28. september 2022.

7.

Medlemsarrangement i oktober/november (TTJ)
Charlotte Bøving blev foreslået som foredragsholder på seneste bestyrelsesmøde.
Som et alternativ og med udgangspunkt i den nuværende energisituation kunne der sættes
fokus på konkrete foranstaltninger i boliger for at spare på el, fjernvarme og vand. MVI og
HBN overvejer mulig foredragsholder. Drøftes på næste møde.

8.

Fremtidens rutenet for bybusser i Aalborg og Nørresundby (HBN)
HBN deltog i møde den 15. juni 2022 og gav en orientering om indhold i møde. For at få
yderligere viden om behov og tilfredshed med den kollektive trafik i Hasseris ønskes der
foretaget en mindre undersøgelse blandt HG’s medlemmer. SSO undersøger, om der findes
analysebureau, der kan foretage datahåndtering på en økonomisk forsvarlig måde. SSO, TTJ
og HBN udarbejder spørgeskema. HR kontakter ældreråd for et muligt samarbejde.

9.

Møde på Sorthøj for medlemmerne af de respektive grundejerforeninger (TTJ)
HR deltog i møde den 28. juni 2022. Der er stor tilfredshed med HG’s indsats. De respektive
grundejerforeninger er meget villige til et samarbejde fremadrettet. Vil også gerne stille
ressourcer til rådighed.

10. Bytteside mv. for planter på facebook – Hasserishaver (TTJ)
Bytteside er stiftet af Marie Lind Brandtoft. Der er pt 38 medlemmer. Siden findes på
facebook og hedder Hasserishaver.
Herudover findes der en fælles Hasseris informationskanal: Hasseris Info-Tavle. Medlemskab
af denne gruppe gives også via facebook.
11. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde
Mødested
Afbud modtaget fra

: Tirsdag, den 13. september 2022 - kl. 17.00.
: Svalegaarden, Einar Packness Vej 2, 9000 Aalborg.
:

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.

Udarbejdet af: HBN/18.08.2022

