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Mødested:   Hotel Hvide Hus. 

Tidspunkt: Torsdag, den 16. november 2011 - kl. 18:00. 

 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) 

 Lasse Møller Madsen  (LM) 

 Jørgen Svensson  (JS) 

 Hans Ulrik Larsen  (HUL) 

 

 Afbud fra:  

 ingen 

Referent: Torben Thorup Jensen. 

 

REFERAT: 

Jens Ole Christensen bød velkommen til det ordinære bestyrelsesmøde for Hasseris 

Grundejerforening og gjorde opmærksom på, at der var afsat max. 45 minutter til mødet. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt uden anledning til bemærkninger. 

2. Godkendelse af referat for bestyrelsesmøde: 

a.  Referat af bestyrelsesmødet den 10. november 2011 blev endeligt godkendt 

uden bemærkninger. 

Referatet for det seneste afholdte ordinære bestyrelsesmøde blev godkendt. 

3. Arrangementer 

a. Den 23. november 2011 – kl. 09:00 blev der afholdt et kursus i brug af 

hjertestarteren i lokaler tilhørende Danske Bank i Hasseris Bymidte. Kurset var 

stablet på benene, så de enkelte butikker/kontorer i Hasseris Bymidte kunne 

sende en eller flere af de ansatte som deltagere. Der deltog ca. 25 deltagere fra 

en 7-8 virksomheder. Kurset var med Søren Korsgaard som instruktør og fra HG 

deltog Jørgen Svensson og Jens Ole Christensen. 

 

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

i. Der var i år en meget stor deltagelse til arrangementet, der som 

sædvanligt blev afholdt i samarbejde med Hasseris Kirke. Kirken havde 
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samme holdt afholdt et åbent hus arrangement med præsentation af de 

renoverede lokaler, hvor der bl.a. var besøg af biskoppen. Biskoppen 

overværede også i tændingen af juletræet og var sammen med Jens Ole 

Christensen talere. Der blev serveret gløgg og æbleskiver til de ca. 200 

fremmødte deltagere, hvilket gav lidt varme i det kolde blæsende vejr. 

 

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

i. Der var en stor tilmelding på ca. 120 personer, men på selve dagen 

kunne det konstateres, at en del ikke var mødt frem. Til gengæld var der 

flere der var mødt op uden tilmelding. Deltagerantallet var således oppe 

på mellem 80-90 personer. Klokken 14:00 startede turen med et lille 

indlæg af Esben Buch inden vi begav os på en lille vandring fra P-pladsen 

til Skovdalen og indgangen til Urbans Kælder. Kælderen havde lige plads 

til at vi alle kunne være der i en omgang, selv om der måtte kringles lidt 

rundt, så alle fik en chance for at opleve stedet. Vi fik også set enkelte 

vandflagermus, der var gået i hi i kælderen. Besøget sluttede udenfor 

kælderen, hvor der var tid til at drikke en øl/vand, men da der pludselig 

meldte sig en regnbyge blev selskabet hurtigt opløst og sluttede her. 

 

d. Einar Packness bogen – udlevering af bogen til medlemmerne 

i. Bøgerne er modtaget over 2 omgange og er båret fra pallerne ind på 

lageret i Svalegården. Der er tale om flere tons bøger. Nyhedsbrev er 

udsendt med oplysning om, at bøgerne kan afhentes på 3 forskellige 

dage og tidspunkter på Svalegården:   

  3. december 2011 – kl. 14:00 – 18:00  

  4. december 2011 – kl. 13:00 – 15:00  

  6. december 2011 – kl. 16:00 – 19:00.    

Det er efter disse 3 dage konstateret, at en stor del af medlemmerne ikke 

har reageret på nyhedsbrevet og afhentet bogen. Det blev derfor 

besluttet at udsende et brev til de ca. 650 medlemmer, der ikke havde 

afhentet bogen, hvor yderligere to tidspunkter for en mulig afhentning 

blev annonceret, nemlig: 

19. december 2011 – kl. 14:00 – 18:00 

 20. december 2011 – kl. 14:00 – 18:00.   

Medlemmer der endnu ikke har afhentet bogen må selv rette henvendelse               

og aftale et tidspunkt, hvor der vil være mulighed for at hente et 

eksemplar af årets julegave. Der er således anvendt mere end 100 

mandtimer på dette projekt. Projektet har dog givet en del tilmeldinger af 

betaling af kontingent til HG via PBS/Nets og tilretninger af e-mail 

adresser på vore medlemmer. 

 

e. Aalborg Golf Klub – fælles arrangement 

i. Den 23.11.2011 deltog Jens Ole Christensen og Torben Thorup Jensen i 

et møde med Aalborg Golf Klub repræsenteret af formand Ole Svendsen 

og forretningsfører Søren Voersaa. Her blev der diskuteret mulighed for 
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et evt. fælles arrangement omkring et orienteringsmøde for potentielle 

nye golfspillere. Mødet skulle give kommende golfspillere et indblik i hvad 

der kræves for opnåelse af et DGU-kort samt et tilbud om et medlemskab 

af ”Kaninklubben” og evt. medlemskab for børn og unge. Der blev også 

drøftet etablering af et seniorhold, der kunne spille en fast formiddag i 

ugen og herunder deltage i fælles træningsøvelser med klubbens træner. 

Endelig stilling og indgåelse af en aftale vil ske primo januar 2012. 

 

f. Vandtårnet 

i. Der er nu modtaget afslag fra bl.a. Det Obelske Familiefond og Realdania, 

men der mangler endnu svar fra 3 fonde. Det ser desværre ikke ud til at 

være med positive udsigter, da der er lang vej til at kunne opnå en 

støtte, der kan dække de nødvendige udgifter for en renovering af 

vandtårnet. På bestyrelsesmødet i januar 2012 vil sagen blive drøftet 

yderligere. I starten af 2012 vil vi undersøge om, der evt. kan etableres 

et AMU-projekt med renovering af Vandtårnet. 

 

g. Torvet ved Matas mv. 

i. Ansøgning til Aalborg Kommune om deltagelse med opstilling af et 

kunstværk er indsendt af Jens Ole Christensen. Vi skal også i dialog med 

Stadsgartneren om opstilling af en solid bænk og en evt. affaldskurv. 

 

h. Formanden orienterede om et par byggesager, hvor der skal tages stilling til 

hvad bestyrelsens holdning er på de aktuelle spørgsmål. Begge afventer 

yderligere materiale. 

 

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

Mødested:   Svalegården. 

 


