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[REFERAT AF MØDE I BESTYRELSEN FOR                                  
HASSERIS GRUNDEJERFORENING] 

 

Version 1.0 10.11.2011 TTJ 

Mødested:   Svalegården. 

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

 Deltagere:  

 Jens Ole Christensen  (JOC) 

 Jens Skovgård  (JS) 

 Verner F. Larsen   (VFL) 

 Torben Thorup Jensen  (TTJ) 

 Per Studsholt   (PS) 

 Preben Eihilt   (PE) 

 Jens Erik Laursen (JEL) 

 Jørgen Svensson  (JS) 

 Hans Ulrik Larsen  (HUL) 

 

 Afbud fra:  

 Lasse Møller Madsen  (LM) 

Referent: Torben Thorup Jensen. 

 

REFERAT: 

Jens Ole Christensen bød velkommen til det ordinære bestyrelsesmøde for Hasseris 

Grundejerforening og bemærkede den store mødedeltagelse. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt uden anledning til bemærkninger. 

2. Godkendelse af referat for bestyrelsesmøde: 

a.  Referat af bestyrelsesmødet den 20. oktober 2011 blev endeligt godkendt uden 

bemærkninger. 

Referatet for det seneste afholdte ordinære bestyrelsesmøde blev godkendt. 

3. Medlemshvervning og økonomi. 

a. Afgang siden seneste bestyrelsesmøde. 

b. Tilgang siden seneste bestyrelsesmøde. 

c. Status på medlemsantallet. 

d. Likviditet frem til april 2012. 

 

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

Larsen. Her blev uddelt en fin oversigt for det aktuelle medlemstal pr. den 10. november 2011. 

Oversigten viser et medlemstal, der p.t. er ny rekord i Hasseris Grundejerforening, nemlig 

1.456 medlemmer. Status er at der p.t. er kommet 83 nye medlemmer af foreningen og at der 

er forsvundet/udmeldt 42 medlemmer. Hans Ulrik Larsen havde tillige udarbejdet en oversigt, 

der viste medlemsantallet fordelt på de enkelte kvarterer/områder i Hasseris 

Grundejerforenings medlemsområde. Medlemstallet kan evt. forventes yderligere forøget, idet 
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der p.t. er ca. 15 husstande tilmeldt snerydningsordningen, som ikke er medlem af Hasseris 

Grundejerforening. Disse vil snarest blive kontaktet af Jens Ole Christensen og orienteret om, 

at såfremt de ønsker at opnå den gunstige pris for snerydningsordningen i vinterhalvåret 

2011/12 kræver det en indmeldelse i Hasseris Grundejerforening og herunder betaling af 

kontingent for 2011. 

Den økonomiske status i foreningen blev også berørt og her var der særlig fokus på likviditeten 

og ikke mindst det kommende/forventede likviditetstræk på foreningens konto frem til og med 

generalforsamlingen i april 2012. En øget udgift til støtte til bogudgivelsen om Einar Packness i 

samarbejde med Hasserisstuerne er blevet en del dyrere end oprindeligt budgetteret. Der må 

derfor forventes et træk på midler som allerede er indsat på en konto med et aftaleindskud på 

foreningens konto i Spar Nord Bank, hvilket vil medføre en dekort som følge af dette træk ”i 

utide”. 

 

4. Nyhedsbreve 

a. Udsendte Nyhedsbreve siden seneste bestyrelsesmøde 

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

10. Endelig pris på Snerydningsordningen 2011/2012  

b. Næste Nyhedsbreve 

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

Esben Buch som guide – udsendes mandag, den 14.11.2011 

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

udsendes fredag, den 18.11.2011 

13. Oplysning om tidspunkter (dato+tidsrum) hvor årets julegave, bogen om 

Einar Packness kan afhentes på Svalegården – udsendes fredag, den 

2. december 2011 

14. Godt Nytår - Indbydelse til informationsmøde med Ole Davidsen fra AN-

TV med temaet: Fremtidens Radio/TV via Stofanet eller andre 

leverandører og øvrige leverancer af bl.a. IP-telefoni, Internetforbindelser 

(skal selvfølgelig aftales med AN-TV) samt Champagnesmagning med 

foredrag af Sigurd Müller Vinhandel A/S – udsendes mandag, den 2. 

januar 2012 

15. Orientering om de tilbud den enkelte grundejer kan få via skidt.dk – 

varsel om storskrald pr. SMS og/eller e-mail samt individuel afhentning af 

storskrald max. 4 gange årligt. 

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

med rabat for medlemmer af Hasseris Grundejerforening 

17. Links til gældende Lokalplaner i Hasseris. 

Via vores IT-leverandør har vi foretaget en undersøgelse/aflæsning af hvor mange, der læser 

de udsendte Nyhedsbreve. Denne procent var ikke umiddelbart tilfredsstillende, hvorfor 

bestyrelsen drøftede hvad der kunne være årsagen til dette. Her var en debat om de spam-

filtre, som vore medlemmer har fået deres e-mail programmer opstillet med samt de 

spamfiltre som bl.a. Stofanet tilbyder som en ekstraydelse på et internetabonnement. 

Konklusionen blev at der nedsættes et udvalg bestående af Jens Ole Christensen, Hans Ulrik 

Larsen og Torben Thorup Jensen, der vil arbejde videre med denne problematik og evt. 

præsentere forslag til at hæve læseprocenten bl.a. vore modtagere af Nyhedsbrevet. 

Formanden orienterede om, at bogen om Einar Packness forventes at blive leveret den 30. 

november 2011. Tidspunktet på dagen kendes ikke, men chaufføren hos fragtmanden vil ringe 
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til JOC, når han nærmede sig Aalborg. Når tidspunktet for fragtmandens ankomst kendes vil 

der ske et telefonopkald til alle med opfordring til at møde op. Bøgernes samlede vægt ligger 

på ca. 4,5 tons og disse skal bæres i opmagasineringsdepot på Svalegården. 

Der vil i øvrigt ske en markering omkring udgivelen af bogen den 6. december 2011 i 

Kirkesalen i Hasseris Kirke ved Hasserisstuerne 

 

5. 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 et møde der havde været afholdt vedr. Hasserishave med 

køberen og dennes arkitekt. Bestyrelsen vil afvente modtagelse af yderligere 

tegningsmateriale inden endelig stillingtagen til sagen. 

 

6. Brochure og logo 

a. Nyt fra udvalget? 

Torben Thorup Jensen kunne orientere bestyrelsen om, at der var modtaget digitalt materiale 

med det nye logo for Hasseris Grundejerforening og at dette den 29. oktober 2011 var 

videresendt til Jens Skovgaard og Verner F. Larsen. Mailen indeholdt tillige en opfordring til at 

fastsætte en mødedato for udvalget. 

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

Udvalget vil aftale en dato snarest for det første møde. 

Jens Skovgård blev forespurgt om en tidsramme for en test af en ny platform for 

hjemmesiden. Og ville prøve denne af i løbet af december 2011. 

7. Arrangementer 

a. Evaluering af besøget på Kunsten, den 30. oktober 2011 

b. Juletræet tændes – den 26. december 2011 – kl. 16:30 

c. Einar Packness bogen – tidspunkter for udlevering/vagtplaner 

d. Julemiddag for bestyrelsen – den 16. december 2011 – kl. 18:00 

e. Besøg i ”Urbans Kælder” med Esben Buch – den 3. december 2011 – kl. 14:00 

 

Der henvises til den udsendte aktivitetsliste. 

Jens Ole Christensen orienterede om besøget på Kunsten, den 30. oktober 2011, hvor der 

havde været 87 tilmeldte og heraf 80 fremmødte deltagere. Rundvisningen med guider var 

foregået i 3 hold og der var blevet serveret kaffe/te samt kage til alle. Arrangementet vurderes 

som værende en stor succes og med en god tilfredshed blandt de medlemmerne der deltog. 

 

8. Aktivitetsliste 

http://www.hasseris.dk/
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Den udsendte aktivitetsliste blev gennemgået og via spørgsmål og kommentarer ajourført. Ny 

aktivitetsliste vil blive udsendt sammen med referatet og igen lige inden næste 

bestyrelsesmøde. 

Jens Ole Christensen vil forsøge at få en aftale i stand med AN-TV, v/formand Ole Davidsen om 

deltagelse i en informationsaften omkring fremtidens Radio/TV, IP-telefoni og 

internetforbindelse samt med Sigurd Müller Vinhandel A/S om et foredrag og smagning af 

champagne. Mødet skal finde sted primo januar 2012. Der blev aftalt 3 forskellige mødedatoer 

som oplæg. 

Jens Ole Christensen eftersøgte også kandidater til den ledige post som suppleant til 

bestyrelsen, der skal vælges på generalforsamlingen til april 2012. Alle de deltagende 

medlemmer af bestyrelsen og som revisor, der er på valg på generalforsamlingen i 2012, 

nikkede til formandens forespørgsel om villighed til genvalg. 

9.  Eventuelt 

Jens Ole Christensen orienterede om, at der i samarbejde med Centerforeningen i Hasseris 

Bymidte er aftalt afholdelse af et kursus i brugen af og orientering om den præcise placering af 

den Hjertestarter, der er opsat i indgangspartiet ved Føtex Food. Hjertestarteren blev opsat via 

et sponsorat med Lions Club Hasseris og Hasseris Grundejerforening som givere. Kurset 

afholdes den 23. november 2011 – kl. 09:00 i Danske Bank og forventes at vare ca. 1 time. 

Kurset er med Søren Korsgaard fra SK-Care som underviser. Seneste kursus blev afholdt for 

ca. 2,5 år siden, så der nu igen et behov for uddannelse af de medarbejdere, der arbejder i de 

respektive butikker mv. Indkaldelsen omfatter også Rema1000 samt revisorerne. Fra Hasseris 

Grundejerforening deltager Jørgen Svensson og Jens Ole Christensen. 

Jens Ole Christensen kunne orientere om at der arbejdes videre med etablering af kunst samt 

bænk & beplantning på ”Hasseris Torv” ved hjørnet af Hasserisvej og Stolpedalsvej. Ejerne af 

området har givet accept på dette, så nu skal Aalborg Kommunes evner og vilje afprøves via 

en dialog med Stadsgartneren. Der er evt. en mulighed for lån af kunst til pladsen fra Kunsten. 

Jens Ole Christensen og Preben Eihilt vil i løbet af få dage afsende ansøgninger til diverse 

fonde om tilskud til renovering af Vandtårnet i samarbejde med Aalborg Kommune, som jo er 

den formelle ejer af dette. 

Torben Thorup Jensen og Jens Ole Christensen vil i november 2011 forsøge at få en 

mødeaftale med formand Ole Svendsen fra Aalborg Golf Klub omkring et arrangement i foråret 

2012. Når mødet er afholdt vil orientering tilgå bestyrelsen. 

Bestyrelsesmødet den 8. december 2011 er aflyst. Der vil dog blive afholdt et mindre 

bestyrelsesmøde i max. 30 min. inden årets julemiddag, den 16. december 2011 – kl. 

18:00. 

 

Næste møde: Torsdag, den 12. januar 2012 - kl. 17:30. 

Mødested:   Svalegården. 

 


