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Mødested:   Svalegården. 

Tidspunkt: Torsdag, den 17. maj 2011 - kl. 17:30. 

 Deltagere:  

 Jens Ole Christensen  (JOC) 

 Jens Skovgård   (JSK) 

 Jens Erik Laursen (JEL) 

 Verner F. Larsen   (VFL) 

 Torben Thorup Jensen  (TTJ) 

 Lasse Møller Madsen  (LM) 

 Hans Ulrik Larsen  (HUL) 

 Jørgen Svensson  (JS). 

 

 Afbud af: 

 Dorthe Schack   (DS) 

 Per Studsholt   (PS) 

 Preben Eihilt   (PE) 

Referent: Torben Thorup Jensen. 

 

DAGSORDEN: 

Formanden (JOC) bød den nye bestyrelse velkommen til det første ordinære møde i den nye 

bestyrelse for Hasseris Grundejerforening. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med formandens bemærkning om, at punkt 9 er – Arrangementer 

– i det kommende bestyrelsesår. 

2. Godkendelse af referater fra møderne: 

1.  Generalforsamling den 14. april 2011 

2. Konstituerende bestyrelsesmøde den 14. april 2011. 

 

Referatet for den ordinære generalforsamling for Hasseris Grundejerforening, der blev afholdt i 

Kirkesalen blev godkendt og dette med bemærkning om, at såvel dirigent som referent havde 

underskrevet dette. Vi vil på det kommende møde med Aalborg Kommune igen rejse 

spørgsmålet omkring etablering af en cykelsti i Hasserisgade. 

Referatet for det konstituerende bestyrelsesmøde, der blev afholdt lige efter selve 

generalforsamlingen gav ej heller anledning til bemærkninger. 

3. Evaluering af generalforsamlingen. 

Der var igen i år en pæn deltagelse med ca. 100 deltagere. Inden selve generalforsamlingen 

var der arrangeret  lidt musik og sang i Hasseris Kirke i tidsrummet kl. 19:00 – 19:25.Selve 
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generalforsamlingen var programsat med start kl. 19:30. Fremtidige musikarrangementer 

inden en generalforsamling vil af hensyn til logistikken med at få folk på plads i Kirkesalen 

blive afholdt i tidsrummet kl. 18:45 – 19:15. Generalforsamlingen blev indledt af formanden, 

der inden valg af dirigent foreslog, at vi på denne dejlige forårsaften skulle synge en sang, 

nemlig ”Hasserissangen”, der er skrevet af en tidligere kontorchef i Hasseris Kommune. 

Denne sang er nu vedtaget som en fællessang og som start på de fremtidige 

generalforsamlinger i Hasseris Grundejerforening. Jørgen Svensson lovede at kigge efter i 

arkivet om der findes et ekstra eksemplar af jubilæumsskriftet fra 1993, hvori teksten for 

sangen fremgår. 

Der var stor tilfredshed med dirigenten Peter Ross Jensen, der med en klar og tydelig stemme 

ledede slagets gang på en kyndig og værdig måde. Der var plads til spørgsmål og lidt debat. 

Spejderne klarede sædvanen tro borddækning, servering, oprydning mv. meget 

tilfredsstillende, der blev dog noteret en pæn forhøjelse af honoraret for dette. 

Til de fremmødte blev der også sædvanen tro serveret en rullepølse- og/eller ostemad samt 

kaffe/te og under generalforsamlingen var der øl/vand på bordene. 

4. Medlemshvervning og økonomi. 

a. Af- & tilgang ind til nu. Medlemmer i alt. 

b. Status på kontingentbetaling v/Hans Ulrik 

 

Status for antallet af medlemmer i Hasseris Grundejerforening er p.t. ca. status quo og dette 

efter en kampagne for hvervning af nye medlemmer. HUL kunne dog oplyse at der stadig er en 

afgang på ca. 100 medlemmer årligt grundet salg/fraflytning samt enkelte udmeldelser. 

De fleste nye medlemmer er flinke til at oplyse om egen e-mailadresse, hvorimod det stadig 

kniber med tilslutningen til Nets (tidligere PBS). Dette betyder som regel, at når der skal 

betales kontingent for 2. år sker dette desværre ikke altid rettidigt for en del af disse nye 

medlemmer. Der må således en ”rykker-procedure” i gang og somme tider en personlig 

kontakt. 

Den økonomiske status for Hasseris Grundejerforening er stadig god. Dette også efter at 

foreningens obligationsbeholdning nu er solgt og provenuet i stedet indsat på en 

aftaleindskudskonto i Spar Nord Bank til en årlig rente på 3 % p.a. og med en binding på 3 år. 

5. Postkasser v/Jens Erik og Lasse 

a. Tilbud. 

b. Nyhedsbrev. 

c. Annonce og pressemeddelelse. 

Udvalget arbejder hårdt på at kunne præsentere medlemmer for en samlet tilbudspakke 

omfattende 3-4 forskellige postkassetyper og priser samt et tilbud omfattende opsætning og 

montering på egen grund på anvist sted. 

De oprindelige aftaler med Bauhaus er nu annulleret/aflyst, da det pludselig viste sig, at 

Bauhaus forlangte at Hasseris Grundejerforening skulle stå som køber og betaler af samtlige 

postkasser. 
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Der er nu i stedet indledt forhandlinger med Silvan og der forventes snarest et oplæg til 

præsentation for medlemmerne. Der vil blive fremsendt en e-mail til de medlemmer, der har 

indberettet en sådan samt et brev til den del, der enten ikke har eller ønsker kontakt pr. e-

mail. Bestyrelsen overvejer evt. at indrykke en annonce i MidtVest Avisen for nuværende 

medlemmer samt til overvejelse for ikke medlemmer om en god anledning for indmeldelse i 

Hasseris Grundejerforening. Annoncen skal ledsages af en pressemeddelelse, der gerne skulle 

give anledning til en redaktionel dækning af initiativet. 

6. Lokalplaner, trafik mv. v/Jens og Per 

a. Hasserisvej. 

Der vil inden udgangen af juni måned 2011 forsøgt afholdt et møde med Aalborg Kommune, 

hvor flere punkter ønskes drøftet og en tidsplan oplyst for evt. tiltag oplyst. 

Jens Skovgaard tager kontakt til Aalborg Kommune og aftaler et tidspunkt for et møde, hvor 

også Jens Ole Christensen samt Torben Thorup Jensen vil deltage. 

7. Brochurer og logo 

a. Samarbejdet med UCN v/Jens E. og Jens. 

Gruppen havde udlagt en opgave til klassen og havde fået præsenteret alle projekterne. Heraf 

havde gruppen udvalgt 4 projekter til bedømmelse af den samlede bestyrelse m.m. 

Projekterne indeholdt oplæg til designmanual og præsentation til oplæg for lay-ouy til ny 

hjemmeside for Hasseris Grundejerforening. 

Projekterne var alle flotte og spændende samt indeholdt alle gode elementer. Et af disse oplæg 

var produceret af Nanna og efter afholdelse af en afstemning, var det det oplæg der havde 

fået suverænt flest stemmer, Cathrine og Marianne delte 2. og 3. pladsen. 

Jens Erik Laursen vil besøge klassen og takke for indsatsen og de mange spændende oplæg. 

Her vil vinderen også blive kåret samt et honorarer for indsatsen overrakt, den 18. maj 2011. 

8. Planlægning af møde med Teknisk Forvaltning – emner til drøftelse bl.a.: 

a. Reparation af gader og veje – f.eks. Blegdalsparken. 

b. Trafik i Mølleparken 

c. Græsklipning i Mølleparken, Sorthøj, Rotunden mv. i 2011. 

d. Bussluse ved Vandværksvej. 

e. Grus fra Mølleparkstien ned på Granvej. 

Der vil inden udgangen af juni måned 2011 forsøgt afholdt et møde med Aalborg 

Kommune, hvor flere punkter ønskes drøftet og en tidsplan oplyst for evt. tiltag oplyst. 

Jens Skovgaard tager kontakt til Aalborg Kommune og aftaler et tidspunkt for et møde, 

hvor også Jens Ole Christensen samt Torben Thorup Jensen vil deltage. 

 

9. Arrangementer 

Det afsluttede bestyrelsesår 2010 havde været et aktivt år med flere arrangementer, og 

formanden ønskede forslag til kommende aktiviteter for 2011/2012. 

Her kom der forslag om: 
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1. Champagnesmagning – evt. Aalborgtårnet 

2. Kirkegårdsvandring på Almen Kirkegården med rundviser 

3. Vinsmagning – evt. i samarbejde med Sigurd Müller 

4. Foredrag om fremtidens TV – med AN-fællesantennenet og Stofa 

 

10.  Arrangementer 

Oplæg til telefongodtgørelser for de enkelte bestyrelsesmedlemmer blev godkendt. 

 

Næste møde: Torsdag, den 9. juni 2011 - kl. 17:30. 

Mødested:   Svalegården. 

 


