
 

 

Udarbejdet af: HBN, 14.9.2022 

 

Dagsorden for bestyrelsesmøde i Hasseris 
Grundejerforening tirsdag, den 13. september 2022 

Mødested  : Svalegaarden. 
Tidspunkt  : Tirsdag, den 13. september 2022 – kl. 17.00. 
Dagsorden udsendt : Onsdag, den 7. september 2022. 

 
Deltagere: 

• Torben Thorup Jensen (TTJ) 

• Hanne Richter (HR) 

• Mogens Vinther (MVI) 

▪ Hanne Neergaard (HBN) 

▪ Steen Sloth Olsen (SSO) 

 
Afbud modtaget fra: Peter Mouritzen (PM). 

Afbud senest den : 12. september 2022 – kl. 10.00. 

Referent: Hanne Neergaard (HBN). 

 

DAGSORDEN 
 

1. Orientering fra formanden (TTJ)  
Efter sidste bestyrelsesmøde har Peter Mouritsen valgt at trække sig fra bestyrelsen. 
Bestyrelsen tager en drøftelse af situationen og er indstillet på at fortsætte med nuværende 
sammensætning til næste generalforsamling. 
 
Vedr. byggesag på Folehavevej. HG kan ikke gå ind i sagen, da alle formaliteter fra 
kommunens side er overholdt.  
 
Mail vedr. cykelstier på Svalegårdsvej. Byggesagsgruppe laver oplæg omkring kortlægning af 
trafikale problemområder i Hasseris. Tages med på næste møde med rådmand. 

 
Deltagelse i undervisning på AAU vedr. lokalplan på Sorthøj Syd. TTJ deltager. HR forespørger 
i Sorthøjgruppe, om der er nogle derfra, der vil deltage. 
 
Underskriftsindsamling vedr. hastighed på Svalegårdsvej. HG ønsker at være medunderskriver 
på underskriftsindsamling. 

 
Sponsoraftale er forlænget med Aalborg KFUM. 

 
Der har været et større antal indbrud i Hasseris den seneste tid. HG opfordrer til, at der 
iværksættes nabohjælp. 
 
Juletræet tændes. Spørgsmål tages med på næste bestyrelsesmøde. 

 
Musical og tapas i 2023. Tages med på næste bestyrelsesmøde. TTR tager kontakt til 
gymnasium. 

 
2. Arrangement for medlemmerne i november 2022 

Energibesparende tiltag for el, vand og varme. SSO tager kontakt til ENGKO samt Aalborg 
Kommunes energikonsulent. Det kan overvejes, om finansieringssiden skal inddrages.  

 
3. Årshjultema for mødet  

Der er i dag 738 følgere på Facebook, og 659 ”synes godt om”. 



 

 

Udarbejdet af: HBN, 14.9.2022 

 

Dagsorden for bestyrelsesmøde i Hasseris 
Grundejerforening tirsdag, den 13. september 2022 

Data vedr. brugere af hjemmesiden forelå ikke, men er efterfølgende fremsendt fra 
webbureau. I sidste måned var der 420 brugere, og sider om Hasseris Avis, foreningen, 
bestyrelsen, snerydning og arrangementer var de mest besøgte, men alle under 30 klik.    
 
Der udarbejdes oplæg til forbedring af hjemmeside. SSO og MVI holder møde med ekstern 
part. 
 
Medlemskampagne. HR og TTR kommer med oplæg. 
 
Kun 21 medlemmer har ikke e-mailadresse. Udsendelse af manuelle breve til medlemmer, 
der ikke har mail eller mobiltelefon, ønskes reduceret af administrative årsager 
 
Udgifter til administration. Udgifter kan refunderes af HG. Der skal foreligge dokumentation 
for udgifter. 

 
4. Medlemsarrangement den 15. september 2022 – Hilda & Keld Heick (PM) 

Arrangementet er aflyst med baggrund i for lav tilmelding fra medlemmerne. Alle billetter er 
refunderet. 
 

5. Snerydningsaftale for 2022/2023 (PM - TTJ) 
Snerydning er tilbudt til laveste pris hidtil. PM har udarbejdet artikel til Hasseris Avis. 

 
6. Spørgeskema vedr. busruter i Hasseris 

Ca. en tredjedel af medlemmerne har besvaret spørgeskemaet. Der udarbejdes en lille 
rapport med baggrund i data. Rapporten udsendes til medlemmer. 

 
7. Etablering af IT-løsning med dokumentlager i skyen (MVI) 

MVI kommer med et budget på dels mulighed for automatisk lagring af data i skyen og dels 
iPad og MS Officepakke til alle bestyrelsesmedlemmer, hvis ønskes. 

 
8. Eventuelt 

 
Næste bestyrelsesmøde : Tirsdag, den 11. oktober 2022 - kl. 17.00. 
Mødested  : Svalegaarden, Einar Packness Vej 2, 9000 Aalborg. 
Afbud modtaget fra :  
 
Afbud senest til formanden senest, den 10. oktober 2022 – kl. 10:00 pr. e-mail til: formand@hasseris.dk 
eller send en SMS til 22 39 88 75. 

mailto:formand@hasseris.dk

