
 

 

Udarbejdet af: HBN/20.02.2023 

 

Referat for bestyrelsesmøde i Hasseris Grundejerforening 
tirsdag, den 14. februar 2023 

Mødested  : Svalegaarden. 
Tidspunkt  : Tirsdag, den 14. februar 2023 – kl. 17.00. 
Dagsorden udsendt : Torsdag, den 9. februar 2023. 

 
Deltagere: 

• Torben Thorup Jensen (TTJ) 

• Hanne Richter (HR) 

• Mogens Vinther (MVI) 

• Steen Sloth Olsen (SSO) 

▪ Hanne Neergaard (HBN) 

 
Afbud modtaget fra:  
Afbud senest den : 13. februar 2022 – kl. 10.00. 
Referent: Hanne Neergaard (HBN). 

 

DAGSORDEN 
 

1. Evaluering af arrangementet ”Musical & Tapas” (TTJ/SSO) 
a) Manglende udsendelse af Nyhedsbreve til A/B med fælles betaling. 
b) Liste for tilmeldte medlemmer. 
c) Navneskilte. 
d) Mad & drikke – MBK Catering, v/Mikkel Bugtrup. 
e) Endeligt regnskab. 
f) E-mail fra Sigrid Hyttel med klage over arrangementet. 

 
Alle, der er tilmeldt kollektivt som eksempelvis ejerforeninger, får ikke tilsendt nyhedsbreve 
individuelt. Problemet er løst fremadrettet. 
 
Liste for tilmeldte medlemmer skal også udskrives fremover, så vi kan identificere 
medlemmer, der ikke har billet med. 
 
Vinrationer har i år været for sparsomme. Det skal rettes til næste år. TTJ giver en 
tilbagemelding til Sigrid Hyttel. 
 
Der skal være fokus på maden næste år, så forventninger er afstemt på forhånd. 
 
Regnskab er opgjort. Tilskud pr. billet er ca. 91 kr. 

 
2. Årsrapport for 2022 (MV) 

a) Digitale underskrifter af årsregnskabet. 
 

Regnskab er underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer og er klar til generalforsamling. 
 

3. Artikel i Hasseris Avis (TTJ) 
a) Dead-line 17.02.2003. 
b) Tema: Emner til valg til bestyrelsen samt suppleanter. 
c) Hvem vil skrive artiklen? 

 
Der skal både udarbejdes artikel og mail vedr. behovet for nye bestyrelsesmedlemmer. SSO 
laver udkast til tekst inkl. billede af bestyrelsen. 
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4. Blegvads Plads (TTJ) 
a) Svar på e-mail (er udsendt) til Aalborg Kommune. 
b) Dialog med Keld Gregersen. 

 
Formalia vedr. godkendelse af kommunen skal på plads. SSO har haft kontakt til Blegvads 
familiemedlemmer. 
 
SSO har fået pris på messingplade, der kan opsættes ved siden af restauranten Aktuelt. 
 
Keld Gregersen og centerforeningen skal involveres i forbindelse med arrangement. Hvis det 
kan nås bl.a. i forhold til kommunen, skal arrangement afholdes i september. 
 

5. Generalforsamling for 2022 – til afholdelse den 13. april 2023 (TTJ/HR) 
a) Reservation af konfirmationsstuen og Kirkesalen? 
b) Underholdning inden generalforsamlingen? 
c) Leverandør af mad efter generalforsamlingen? 
d) Nyhedsbrev med indkaldelse skal udsendes senest den 15. marts 2023. 
 
HBN foretager reservation af kirkesal. 
 
SSO følger op på spørgsmål vedr. underholdning af varighed på max. 15 min. 
 
SSO har haft kontakt til slagteren i Hasseris vedr. mad. SSO følger op. 
 
HR og TTJ udarbejder nyhedsbrev med invitation. 
 

6. Pleje af de grønne områder langs Jeronimusvej (TTJ) 
a) Park & Natur. 
b) Nyhedsbrev til medlemmerne i Holbergkvarteret. 

 
Der er en større indsats i gang fra kommunens side vedr. oprydning ved Jeronimusvej. 
 
TTJ udarbejder beskrivelse til nyhedsbrev. 

 
7. Årshjultema for mødet (TTJ) 

a) Materielliste? 
b) IT-systemer og –udstyr. 
c) Medlemsadministration. 
 
TTJ og MVI skal have forskelligt materiale flyttet til ”lager”. HR henter Blegvadbøger ved 
Jyske Bank. Hasserisstuerne kontaktes af SSO. 
 
Filer, mapper m.m. bør flyttes til ”skyen”. Der mangler også en opdatering af hjemmeside. 
Begge opgaver afventer ny bestyrelse.  
 
Der skal etableres cloudløsning, så filer fra formands pc kan flyttes hertil. SSO hjælper med 
at sikre adgang til cloud, dropboks eller lignende løsning for at skabe sikkerhed. 
 
MVI har ryddet op i medlemskartotek. Der er ok styr på kartoteket. 
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8. Henvendelse fra Lokalbolig v/Claus Nyrup Højsholt-Nielsen (TTJ) 
a) Se særskilt e-mail. 

 
Det fastholdes, at vi kun retter henvendelse til mæglere indenfor medlemsområde vedr. 
rekruttering af nye medlemmer ved salg af bolig. TTJ sikrer tilbagemelding til Lokalbolig. 
 

9. Henvendelse fra Carsten Mathiasen, Sorthøj 111 
a) Se særskilt e-mail. 

 
HR udarbejder svarskrivelse til Carsten Mathiasen vedr. udkørsel til Skelagervej. Kommunen 
finder løsning. 

 
10. Eventuelt. 

 
Næste bestyrelsesmøde : Tirsdag, den 14. marts 2023 - kl. 17.00. 
Mødested  : Svalegaarden, Einar Packness Vej 2, 9000 Aalborg. 
Afbud modtaget fra : HBN 
 
Afbud senest til formanden senest, den 13. februar 2023 – kl. 10:00 pr. e-mail til: formand@hasseris.dk 
eller send en SMS til 22 39 88 75. 

mailto:formand@hasseris.dk

