
 

 

Udarbejdet af: SSO/20.03.2023 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Hasseris Grundejerforening 
tirsdag, den 14. marts 2023 

Mødested  : Svalegaarden. 
Tidspunkt  : Tirsdag, den 14. marts 2023 – kl. 17.00. 
Dagsorden udsendt : Fredag, den 10. marts 2023. 

 
Deltagere: 

• Torben Thorup Jensen (TTJ) 

• Hanne Richter (HR) 

• Mogens Vinther (MVI) 

• Steen Sloth Olsen (SSO) 

 
Afbud modtaget fra: Hanne Neergaard (HBN) 
Afbud senest den : 13. marts 2023 – kl. 10.00. 
Referent: Steen Sloth Olsen (SSO). 

 

DAGSORDEN 
 

1. Generalforsamling for 2022 – til afholdelse den 13. april 2023 (TTJ/HR) 
a) Kirkesal og konfirmandstue reserveret. (HBN) 
b) Teknikskab må IKKE være låst. (HBN) 
c) Spejdertroppen Knuden engageret. (HBN) 
d) Underholdning. (SSO) 
e) Mad – til bestyrelsen samt generalforsamlingen. (SSO) 
f) Drikkevarer. (vin, sodavand samt kaffe/te, kaffefløde & sukker) (SSO) 
g) Vingave til dirigent (SSO) 
h) Servietter. (SSO) 
i) Håndsprit. (HBN) 
j) Nyhedsbrev med indkaldelse skal udsendes senest den 15. marts 2023. (TTJ/HR/SSO) 

I. Link til: Årsrapport med underskrifter. (SSO) 
II. Link til: Bestyrelsens beretning. (udkast udsendes i weekenden). (TTJ) 

k) Opslag på facebook. (SSO) 
l) Dirigent: Lars Kühnel. (MVI) 
m) Stemmetællere: Hanne Richter og Steen Sloth Olsen. (HR/SSO) 
n) Trådløs mikrofon i salen – husk navn og adresse på medlem skal oplyses af hensyn til 

referatet. (MVI) 
 
Alle punkter afklaret og fordelt jf. punkterne. HR hjælper SSO med indkøb dagen før GF, som 
forventes gennemført som tidligere år, og forventes at ske smidigt. 
   

2. Valg af nye medlemmer til bestyrelsen og som suppleanter (HR) 
a) Bestyrelse:  

I. Forslag: Kristian Thomsen. 
b) Suppleanter:  

I. ?? 
 
Vi håber flere medlemmer henvender sig, enten før GF eller på GF. Ønsket er en bestyrelse 
på 8 medlemmer + 2 suppleanter. Da bestyrelsen for nuværende kun består af 5 personer, 
er der overhængende fare for foreningens overlevelse, så skal foreningen bestå opfordrer vi 
medlemmerne til at melde sig på banen NU.  

 
3. Blegvads Plads (TTJ/SSO) 

a) Orientering om møde med Keld Gregersen den 13. marts 2023. 
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b) Estimat for tidspunkt for indvielse. 
 
Projektet med etablering af Blegvads Plads blev gennemgået, og vi forventer ingen 
problemer med at få pladsen mellem Aktuel og Vita Flora/Home etableret. Indvielse 
forventes i august, og der påtænkes et større festligt arrangement i den forbindelse.  
Vi behandlede forslag til tekst på mindeplade, som i revideret form sendes til Keld 
Gregersen, KVG Ejendomme, som ejer Hasseris Bymidte, og efter hans godkendelse sendes 
den til godkendelse hos Jacob Blegvads efterkommere. 

 
4. Artikel i Hasseris Avis (TTJ) 

a) Dead-line: 15.03.2003. 
b) Udsendelse: 29.03.2023. 
c) Tema: Generalforsamling – forslag fra medlemmerne. 
d) Hvem vil skrive artiklen? 
 
HR kontakter avisen mhp. på at få en kortere artikel heri i forbindelse med næste udgivelse 
op til den kommende generalforsamling. 
 
 

5. Medlemskartoteket (TTJ/MVI) 
a) TTJ overtager administrationen af medlemskartoteket i Winkas. 
b) Ny kode indføres for medlemmer, som er indmeldt via A/B eller ejerforeninger m/fælles 

kontingentbetaling. 
c) Tilmelding til arrangementer i eget navn nu muligt. 
d) Medlemmer ikke tilmeldt Betalingsservice og/eller ikke indbetalt kontingent er IKKE 

medlemmer i h.t. foreningens reviderede vedtægter og indbydes derfor IKKE til 
arrangementer og modtager ej heller Nyhedsbreve.  
 
Der er tilsyneladende behov for en tilvænning hos nye medlemmer: de skal indbetale 
kontingent, OG tilmelde sig betalingsservice før fuldgyldigt medlemskab opnås. I det hele 
taget bør alle medlemmer være tilmeldt Betalingsservice, idet kassererens arbejde 
lettes. 

 
6. Årshjultema for mødet (TTJ) 

a) Aktuelt medlemstal (aktive medlemmer). 
b) Antal af ikke fuldgyldige medlemmer. 
c) Antal af medlemmer via ejerforeninger og andelsforeninger tilmeldt kollektivt. 
d) Aktive medlemmers fordeling på kvarterer i Hasseris.  

 
Medlemstallet er svagt faldende, pt. på 1.599 medlemmer. Bestyrelsen arbejder løbende 
på at i det mindste opretholde medlemstallet, og der er udfordring med at nye beboere i 
tal ikke helt erstatter fraflyttere og afdøde. Må vi bede om, at nuværende medlemmer 
udfører en lille ambassadørrolle overfor nye naboer, og motivere dem til medlemskab af 
foreningen? 
Der blev diskuteret noget teknisk i Winkas, bla. med fordeling af medlemmer i vores 
bydel.  

 
7. Eventuelt. 

 
Som vanligt lidt snak om småemner om bydelen, kommunen og ”hvad sker hvor” om det 
runde bord. 
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Næste bestyrelsesmøde : Torsdag, den 13. april 2023 - kl. 17.00. 
Mødested  : Konfirmandstuen, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg. 
Afbud modtaget fra :  
 
Afbud senest til formanden senest, den 12. april 2023 – kl. 10:00 pr. e-mail til: formand@hasseris.dk eller 
send en SMS til 22 39 88 75. 

mailto:formand@hasseris.dk

