
 

 

Udarbejdet af: HBN/09.11.2022 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Hasseris Grundejerforening 
tirsdag, den 8. november 2022 

 
Mødested  : Svalegaarden. 
Tidspunkt  : Tirsdag, den 8. november 2022 – kl. 17.00. 
Dagsorden udsendt : Lørdag, den 4. november 2022. 

 
Deltagere: 

• Torben Thorup Jensen (TTJ) 

• Hanne Richter (HR) 

• Mogens Vinther (MVI) 

▪ Hanne Neergaard (HBN) 

 
Afbud modtaget fra: Steen Sloth Olsen (SSO) 
Afbud senest den : 7. november 2022 – kl. 10.00. 

Referent: Hanne Neergaard (HBN). 

 

 

DAGSORDEN 
 

1. Status på medlemsarrangement den 17. november – kl. 19.00 i Kirkesalen (TTJ) 
a) Tilmeldinger p.t. 
b) Hvem deltager af bestyrelsens medlemmer? – Fordeling af opgaver? 

 
Invitation til arrangementet genfremsendes, da der stadig er ledige pladser. Der vil ikke 
blive foretaget medlemskontrol ved indgang. HBN laver opfølgning ift. lokaler og spejdere. 
MVI og TTJ sørger for indkøb af øl og vand samt vingaver. 
 
TTJ byder velkommen til arrangementet og er ordstyrer under eventuelle spørgsmål. 

 
2. Juletræet tændes den 26. november – kl. 16.00 (HBN) 

a. Status. 
b. Opgaver. 
c. ’Sikring af lys, hvor vi skal have gløgg og æbleskiver 

 
HBN har bestilt elektriker og koordineret med menighedsråd og spejdere. Der udsendes 
nyhedsbrev med invitation i uge 45. 
 

3. Artikel til Hasseris Avis – papirudgave nr. 8 
a. Dead-line den 18. november 2022. 
b. Udgives den 30. november 2022. 
c. Emne til artikel? 
 
Der laves en opfordring om nye medlemsemner til bestyrelsen i Hasseris Avis. Opfordringen 
skal også på hjemmeside og i nyhedsbrev. MVI og TTJ udarbejder artikel samt nyhedsbrev. 
 
Hasseris Avis inviteres med til næste møde i FU. 

 
4. Årshjultema for mødet (TTJ) 

a. Trafikken i Hasseris - problemområder. 
b. Medlemsmøde med rådmanden?  
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Der aftales et møde med rådmand Jan Thaysen om trafikproblemområder i Hasseris.  
 

Efterfølgende ønskes et medlemsmøde med deltagelse af Aalborg Kommune omkring planer 
for trafikken i Hasseris. 

 
5. Snerydningsaftale for 2022/2023 (TTJ) 

a. Ny entreprenør er Majgaard Service – CVR-nr.: 32 79 22 78. 
b. Vilkår. 
c. Nyt Nyhedsbrev med krav om ny tilmelding skal udsendes. 

 
Der er lavet aftale med Maigaard Service, så snerydning kan fortsættes. Nyhedsbrev er 
udsendt. 
 

6. Møde med rådmanden og By- & Landskab (HR) 
a. Årligt møde i januar måned. 

 
HR har haft kontakt til rådmand Jan Thaysen for afholdelse af det årlige møde omkring 
byggesager mm. HR laver aftale. Gerne i januar måned. 

 
7. Hjemmesiden – medlemskartotek (SSO - MVI) 

a. Status. 
 

Betalingsservice er overtaget af MasterCard. Det giver en merudgift på 149 kr. om måneden 
til gebyr for at varetage betalingsservice.  
 
SSO og MVI undersøger muligheder for hjælp til ny hjemmeside. Problemer med den 
nuværende hjemmeside skal kortlægges. Det kan evt. ske i dialog med den person, der skal 
lave ny hjemmeside. 
 
TTJ, SSO og MVI holder møde med potentiel leverandør.  
 
Der ønskes lavet en aftale med ekstern part, der fremover kan bidrage til opgaven som 
Webmaster.  
 
I forbindelse med ny hjemmeside skal der tages professionelle billeder til hjemmeside. SSO 
og MVI indhenter tilbud hos fotograf. 
 

 
8. 3. Limfjordsforbindelse (TTJ) 

a. Billede fra Henrik Sakstrup nu på hjemmesiden. 
Kunne evt. være emne til Hasseris Avis, Torben sender billeder 
 

Emnet drøftes herunder den voldsomme visuelle virkning af støjafskærmning. 
 

9. Eventuelt 
 
Der har været henvendelse vedr. bygninger, der skal nedrives. TTJ laver udkast til 
svarskrivelse. 
 
I forbindelse med ombygning af Hasseris Bymidte skal Blegvads Plads udnævnes. 
Markeringen ønskes foretaget foråret 2023. Keld Gregersen kontaktes. 
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Næste bestyrelsesmøde : Tirsdag, den 10. januar 2023 - kl. 17.00. 
Mødested  : Svalegaarden, Einar Packness Vej 2, 9000 Aalborg. 
Afbud modtaget fra :  
 
Afbud senest til formanden senest, den 9. januar 2023 – kl. 10:00 pr. e-mail til: formand@hasseris.dk eller 
send en SMS til 22 39 88 75. 

mailto:formand@hasseris.dk

