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Version 1.0 25.10.2011 TTJ 

Mødested:   Svalegården. 

Tidspunkt: Torsdag, den 20. oktober 2011 - kl. 17:30. 

 Deltagere:  

 Jens Ole Christensen  (JOC) 

 Jens Skovgård  (JS) 

 Torben Thorup Jensen  (TTJ) 

 Per Studsholt   (PS) 

 Jørgen Svensson  (JS) 

 Hans Ulrik Larsen  (HUL) 

 

 Afbud af: 

 Preben Eihilt   (PE) 

 Lasse Møller Madsen  (LM) 

 Verner F. Larsen   (VFL) 

 Jens Erik Laursen (JEL) 

Referent: Torben Thorup Jensen. 

 

REFERAT: 

Jens Ole Christensen bød velkommen til det ordinære bestyrelsesmøde for Hasseris 

Grundejerforening. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt og formanden var tilfreds med den udarbejdede skabelon der 

fremover vil blive blive anvendt. Formanden var tillige meget tilfreds med den udarbejdede 

Aktivitetsliste, der nu er udarbejdet som et selvstændigt dokument og som giver et overblik 

over de aktiviteter, der p.t. arbejdes med i bestyrelsen, udvalg og blandt enkelte medlemmer. 

Aktivitetslisten vil blive behandlet særskilt under punkt 9. 

2. Godkendelse af referat for bestyrelsesmøde: 

a.  Referat af bestyrelsesmødet den 22. september 2011 blev endeligt godkendt 

uden bemærkninger. 

Referatet for det seneste afholdte ordinære bestyrelsesmøde blev godkendt. 

3. Henvendelse fra Solbyens Ejerlaug 

a. Link fra www.hasseris.dk 

b. Platform for www.hasseris.dk 

Bestyrelsen for Solbyens Ejerlaug har forespurgt om en evt. mulighed for overførsel af 

ejerlaugets hjemmeside til fremover at være en del af hjemmesiden for Hasseris 

Grundejerforening. Spørgsmålet blev diskuteret og beslutningen blev, at der ikke er ressourcer 

og kræfter til at være webmaster for andre foreninger o.l. 
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Hasseris Grundejerforening vil dog i forbindelse med en evt. overgang til en ny hostmaster – 

Wannafind – samt en ny platform for hjemmesiden: www.hasseris.dk undersøge muligheden 

for en evt. mulighed for placering af andre hjemmesider for foreninger o.l. i Hasseris, som en 

del af den nye hjemmeside. Her kan evt. foreninger så tilbydes adgang i et særskilt afsnit og 

med egen adgang, hvor egen redigering af indhold på denne del af hjemmesiden kan finde 

sted. Området vil få eget navn – www.hasseris.dk/NAVN Dette kræver selvfølgelig en oplæring 

i hvordan man får sine egne tekster, billeder mv. uploadet på hjemmesiden. 

Jens Skovgård vil sammen med Hans Ulrik Larsen sørge for adgang til et testmiljø hos 

www.wannafind.dk i en 30-dages testperiode, så vi kan se om denne løsning kan anbefales til 

bestyrelsen. Der vil i dette system være mulighed for at give flere adgang til hjemmesiden og 

dette evt. også på samme tid. 

Det næste skridt bliver herefter implementeringen af det nye logo og layout mv. for Hasseris 

Grundejerforening. Dette skal som et step 2 efterfølgende være med i det nye udseende for 

foreningens hjemmeside. Opsætningen af dette vil blive købt som en ekstern ydelse hos et 

web-bureau. 

4. Medlemshvervning og økonomi. 

a. Afgang siden seneste bestyrelsesmøde. 

b. Tilgang siden seneste bestyrelsesmøde. 

c. Status på medlemsantallet. 

d. Aktiviteter for medlemshvervning. 

e. Status for økonomien i Hasseris Grundejerforening. 

 

Status for antallet af medlemmer i Hasseris Grundejerforening blev gennemgået af Hans Ulrik 

Larsen. Tallene er: 

Hasseris Grundejerforening havde pr. den 31.12.2010 en medlemsskare på 1.415 medlemmer 

og dette tal er pr. den 20.10.2011 nu opgjort til 1.451 medlemmer, hvilket giver en 

nettotilgang på 36 medlemmer. Bestyrelsen var alle enige om, at dette resultat var resultatet 

af en god og ihærdig indsats fra primært foreningens administrator samt tilbuddene om 

snerydning, postkasser og mulighed for at få en bog om Einar Packness. 

Medlemskartoteket er fuldt opdateret med de e-mail adresser, der er indberettet fra 

medlemmerne, men administratoren kan nu konstatere, at der sker en pæn udskiftning af e-

mail adresser blandt medlemmerne. Dette gør, at vi skal prøve at få disse indberettet enten 

ved at medlemmerne selv gør dette via egen PC og direkte i medlemskartoteket via eget 

medlemsnummer og kode eller indberetter den nye e-mail adresse til Hasseris 

Grundejerforening. 

Et fokusområde vil også være at få en større andel af kontingentet for 2012 til Hasseris 

Grundejerforening indbetalt af medlemmerne via Nets (tidl. PBS). Dette vil nedbringe 

administrationen væsentligt. 

Et område der evt. kunne være målet for den næste kampagne for medlemshvervning kunne 

være de ejerforeninger og andelsboligforeninger, der er i Hasseris. 

Hans Ulrik Larsen uddelte en saldobalance og en status pr. den 20.10.2011 for Hasseris 

Grundejerforening og havde som bilag udarbejdet en oversigt for de udgiftsposter, der allerede 

p.t. er kendte for den resterende del af året 2011. Med en korrektion og indregning for disse 

udgiftsposter kunne bestyrelsen konstatere, at der stadig var en god økonomi og soliditet i 

http://www.hasseris.dk/
http://www.hasseris.dk/NAVN
http://www.wannafind.dk/
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Hasseris Grundejerforening. Dette også med en skyldig hensyntagen til, at en stor udgiftspost 

til Hasseris Grundejerforenings køb af det aftalte parti bøger fra Hasserisstuerne i forbindelse 

med udgivelsen af bogen om Einar Packness. 

 

5. Nyhedsbreve 

a. Udsendte Nyhedsbreve siden seneste bestyrelsesmøde 

8. Reminder om tilmelding til Snerydningsordningen 2011/2012 

9. Besøg på Kunsten søndag, den 30. Oktober 2011 – kl. 15:00. 

b. Næste Nyhedsbreve 

10. Endelig pris på Snerydningsordningen 2011/2012  

11. Juletræet tændes lørdag, den 26. november 2011 – kl. 16:30 samt 

tidspunkter/sted for afhentning af bogen om Einar Packness via brev/e-

mail med oplyst medlemsnummer mv. 

12. Besøg i Urbans Kælder lørdag, den 3. december 2011 – kl. 14:00 med 

Esben Buch som guide 

13. Tilbud på medlemskab af Fitnesscenter i KFUM-Hallen Hasserisparken 

14. Links til gældende Lokalplaner i Hasseris. 

Der  blev truffet en beslutning om, at der mandag, den 24. oktober 2011 udsendes et 

Nyhedsbrev nr. 10 med resultatet af de tilmeldinger der ved fristens udløb er modtaget fra 

grundejere, der ønsker en tilmelding til Snerydningsordningen 2011/2012 med opstart pr. den 

01.11.2011. Der er således konstateret en pæn tilslutning, der gør at vi klart har nået målet 

for opnåelse af en mængderabat til de medlemmer, der er tilmeldt ordningen. 

Prisen for en normal grund, inkl. salt og moms udgør : kr. 1.000 

Prisen for en hjørnegrund, inkl. salt og moms udgør : kr. 1.500. 

I henhold til reglerne om fradrag for bygnings- og vedligeholdelsesudgifter (max. kr. 15.000 

pr. person) vil der ske en fakturering pr. den 15.12.2011 fra Aalborg Anlægsgartneri ApS med 

frist for betaling senest den 31.12.2011. 

Der er til arrangementet på Kunsten søndag, den 30. oktober 2011 p.t. tilmeldt ca. 90  

deltagere, hvilket har medført at der nu er arrangeret rundvisning i 2 hold og dette med 2 

guider. Hold I  vil derfor blive sendt på rundvisning ved ankomsten og efterfølgende få 

serveret en kop kaffe/te med tilbehør, hvorimod hold II vil starte med kaffe/te med tilbehør og 

derefter blive vist rundt. 

Den 18. november 2011 skal Nyhedsbrev nr. 11 udsendes jfr. Ovennævnte. 

Nyhedsbrev nr. 12 skal omfatte et besøg i Urbans Kælder ved Skovdalen, hvor Esben Buch vil 

fortælle om flagermus og historien om kælderen mv. Arrangementet starter kl. 14:00 og 

forventes at vare ca. 1 time. Hasseris Grundejerforening vil servere en øl/vand til deltagerne. 

P-forhold skal afklares. Torben Thorup Jensen er nu ansvarlig for arrangementet og vil få 

materiale mv. overdraget af Jens Erik Laursen. 

Per Studsholt orienterede om de drøftelser, der p.t. er afholdt med folkene bag Motionscentret 

i KFUM-hallen, Hasserisparken og vil til mødet den 10. november 2011 have en endelig 

afklaring på om den rabatordning, der hidtil har været gældende for medlemmerne af Hasseris 

Grundejerforening kan forlænges til også at omfatte 2012. Motionscenteret har via 

rabatordningen nydt godt af en pæn medlemstilgang. 
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Såfremt rabatordningen ikke bliver forlænget for 2012 vil Hasseris Grundejerforening overveje 

et samarbejde og en anbefaling til en anden udbyder. 

 

6. Lokalplaner, trafik mv. v/Jens Ole Christensen og Per Studsholt 

a. Byggesager til orientering for bestyrelsen. 

b. Offentlige planrammer, kommuneplanrammer/lokalplaner mv. 

c. Trafikale problemstillinger i Hasseris. 

Jens Ole Christensen orienterede om flere byggesager, hvor Hasseris Grundejerforening er 

blevet orienteret via Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning samt via et par af foreningens 

medlemmer. Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning. 

Der er bl.a. fra Hasseris Grundejerforening gjort indsigelse mod ønsket om at rejse en mast på 

20 m højde på ejendommen Bygaden 1H. Masten skal bruges til mobiltelefoni. 

 

7. Brochure og logo 

a. Nyt fra udvalget? 

Det nedsatte udvalg er nu klar til at starte arbejdet op og det blev besluttet af Jens Erik 

Laursen skulle undersøge muligheden for at indhente det digitale materiale for vinderprojektet 

fra UC Nordjylland, Designskolen med bl.a. det nye logo og layout for Hasseris 

grundejerforening. 

Konceptet skal også indarbejdes i en evt. ny hjemmeside for www.hasseris.dk  

 

8. Arrangementer 

Der henvises til den udsendte aktivitetsliste. 

Følgende arrangementer er p.t. endeligt fastlagt: 

Søndag, den 30. oktober 2011 - ”Besøg på Kunsten” – kl. 15:00 (JOC) 

Lørdag, den 26. november 2011 - Juletræet tændes – kl. 16:30 (JEL) 

Lørdag, den 3. december 2011 – Urbans Kælder – kl. 14:00 (TTJ) 

 

9. Aktivitetsliste 

Den udsendte aktivitetsliste blev gennemgået og denne vil fremover blive revideret løbende 

samt udsendt sammen med indkaldelsen/dagsorden til et bestyrelsesmøde samt i forbindelse 

med det efterfølgende referat for dette møde. Ansvarlig for dette er Torben Thorup Jensen. 

Jørgen Svensson orienterede om, at han havde talt med chefen i Føtex Food om det opsatte 

hjertestarter. Føtex Food vil gerne have hjertestarteren hængende og der vil blive sørget for at 

den fremover er synlig og tilgængelig. 

http://www.hasseris.dk/
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Bestyrelsen traf tillige en beslutning om, at det nu igen er tid for at arrangere et nyt kursus i 

førstehjælp og brug af hjertestarteren for de ansatte i butikkerne i Hasseris Bymidte via 

Centerforeningen. Hasseris Grundejerforening vil betale udgiften til instruktøren og Jens Ole 

Christensen vil forhøre om muligheden for afholdelse af kurset i lokalerne hos Danske Bank. 

 

10.  Eventuelt 

Der blev takket for deltagelse og modtagne gaver i anledning af de to runde fødselsdage, der 

har omfattet: 

Næstformand Jens Skovgård 60 år 

 

Administrator Hans Ulrik Larsen 70 år. 

 

Hasseris Grundejerforening har valgt at lade sig optage i den lokale telefonbog under 

Grundejerforeninger. 

Der vil nu blive ansøgt om støtte til renovering af Vandtårnet  på hjørnet af Thorsens Alle og 

Vandværksvej i bl.a. Realdania. 

Jens Ole Christensen arbejder videre med en etablering af et lille torv på hjørnet af Hasserisvej 

og Stolpedalsvej ved Matas og Pizzeriaet. Aalborg Kommune skal efterfølgende kontaktes vedr. 

opstilling af bænk og evt. kunstværk/skulptur. 

Per Studsholt havde været i kontakt med Aalborg Kommune og der arbejdes p.t. på etablering 

af et oversigtskort for placering af diverse containere mv. for tomme flasker mv. 

Hasseris Grundejerforening har bestilt og købt et parti plastomslag, der bl.a. kan anvendes i 

forbindelse med kampagner for medlemshvervning. 
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Jens Ole Christensen  vil prøve at arrangere en info-aften med AN-TV om fremtidens TV og 

internet mv., der evt. kan kombineres med en champagnesmagning. Et. mindre deltagergebyr 

skal påregnes. 

Jens Ole Christensen og Torben Thorup Jensen arrangerer et møde med formand Ole Svendsen 

fra Aalborg Golf Klub vedr. en evt. prøvedag for kommende golfspillere og medlemmer af 

Hasseris Grundejerforening. Arrangementet skal finde sted i foråret 2012. 

I anledning af at Jens Erik Laursen runder de 70 år i starten af 2012 er bestyrelsesmødet, den 

9. februar 2012 flyttet til JEL’s private adresse. 

 

Næste møde: Torsdag, den 10. november 2011 - kl. 17:30. 

Mødested:   Svalegården. 

 


