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Mødested:   Svalegården. 

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

 Deltagere:  

 Jens Ole Christensen  (JOC) 

 Verner F. Larsen   (VFL) 

 Torben Thorup Jensen  (TTJ) 

 Preben Eihilt   (PE) 

 Jens Erik Laursen (JEL) 

 Jørgen Svensson  (JS) 

 Hans Ulrik Larsen  (HUL) 

 Lasse Møller Madsen (LMM) 

 

 Afbud fra:  

 Jørgen Svensson  (JS) 

 Per Studsholt   (PS) 

 Jens Skovgård  (JS) 

Referent: Torben Thorup Jensen. 

 

REFERAT: 

Jens Ole Christensen bød velkommen til det første ordinære bestyrelsesmøde i 2012 for 

Hasseris Grundejerforening. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt uden anledning til bemærkninger. 

 

2. Godkendelse af referat for bestyrelsesmøde: 

Referatet for det seneste afholdte ordinære bestyrelsesmøde blev godkendt. 

 

3. Vandtårnet. 

Der er p.t. udelukkende modtaget afslag på støtte fra de fonde, hvorfra der er modtaget svar 

omkring støtte til renovering af Vandtårnet. Der mangler dog stadig svar fra 3 fonde. Preben 

Eihilt vil kontakte Jens Hammer, Aalborg Kommune omkring en evt. mulighed for at søge om 

bistand til projektet via AMU og evt. Håndværkerforeningen. Bestyrelsen vil blive orienteret i 

forløbet. 

 

4. Medlemshvervning og økonomi. 

a. Status på medlemstallet pr. 31 12.2011. 
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b. Aktiviteter for medlemshvervning. 

c. Status på økonomien pr. 31.12.2011. 

 

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

Larsen. For året 2011 er der registreret en netto-tilgang af ca. 40 medlemmer og status pr. 

31.12.2011 er på 1.454 medlemmer. Dette blev noteret med stor tilfredshed og den store 

indsats som administrator Hans Ulrik Larsen har udført blev anerkendt af den samlede 

bestyrelse. 

Der har primo januar afholdt en mindre kampagneaktivitet i dele af Holberg-kvarteret. 

Regnskabet for 2011 er nu ved at tage endelig form og der forventes et overskud på ca. kr. 

60.000. Bestyrelsen vil til næste bestyrelsesmøde modtage en resultatopgørelse samt en 

balance. 

 

5. Nyhedsbrev – udsendelse de næste 3 måneder 

13. Indbydelse til informationsmøde med Ole Davidsen fra AN-TV og Claus 

Fallingborg, Stofa med temaet: Fremtidens Radio/TV via AN-TV og Stofanet 

samt øvrige leverancer af bl.a. IP-telefoni, Internetforbindelser (skal selvfølgelig 

aftales med AN-TV) samt Champagnesmagning med foredrag af H. J Hansen 

Vinhandel A/S – informationsmødet forventes afholdt, den 8. februar 

2012. Nyhedsbrev skal udsendes senest den 20. januar 2012. 

14. Tilbud til medlemmer om deltagelse i en INFO-aften i Aalborg Golf Klub samt 

fordele, der kan benyttes via medlemsskabet af Hasseris Grundejerforening. 

Skal udsendes senest den 27. 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. Links til gældende Lokalplaner i Hasseris. 

Jens Ole Christensen mangler lige at få de sidste aftaler/bekræftelser på plads omkring vort 

næste medlemsarrangement – møde med AN-TV og Stofa. Besked udsendes når dette er 

endeligt afklaret. Udkast til Nyhedsbrev foretages af Jens Ole Christensen og Torben Thorup 

Jensen. 

Torben Thorup Jensen udarbejder udkast til nyhedsbrev om medlemstilbud vedr. Aalborg Golf 

Klub. 

 

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

a. Byggesager til orientering for bestyrelsen. 

Jens Ole Christensen orienterede om 3 byggesager i Hasseris. 

Bestyrelsen blev orienteret om status på sagerne og diskuterede disse. Hvor det var 

nødvendigt blev der vedtaget en fælles holdning/stillingtagen. 

Jens Ole Christensen orienterede om, at der var modtaget accept på opstilling af kunst på 

torvet ved Matas. Nu skal der tages en dialog med stadsgartneren omkring torvets udformning 

og indretning. Forslag til navngivning af torvet kan medbringes til næste bestyrelsesmøde. 
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7. Brochure og logo samt samarbejde med UCN Designskolen 

a. Nyt fra udvalget? 

b. UCN v/Jens Erik Laursen’ 

c. Hjemmesiden 

Torben Thorup Jensen opfordrede til at der blev afholdt møde i udvalget og at det materiale, 

der var modtaget fra UCN blev bearbejdet. Det drejer sig om udkast til nyt design for 

brevpapir, nyhedsbreve, hjemmeside, power-point plancher, materiale til brug ved aktiviteter 

for medlemshvervning mv. Der vil derfor igen forsøges indkaldt til det første møde i udvalget 

bestående af: Verner F. Larsen, Jens Skovgård og Torben Thorup Jensen. Det blev derfor 

vedtaget, at Jens Skovgård får til opgave at indkalde til det første møde. 

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

Skovgård p.t. i gang med at teste et evt. skifte af host samt afprøve/-teste ny platform til 

foreningens hjemmeside. Bestyrelsen afventer denne tilbagemelding inden endelig beslutning 

kan træffes om den fremtidige platform for hjemmesiden samt den metodik, der skal anvendes 

ved opdateringer af denne. 

Jens Erik Laursen orienterede om et afholdt møde med UCN og fremviste det materiale der 

allerede var modtaget omkring udarbejdelse af en beskrivelse for ture i Hasseris – på cykel 

eller til fods. Materialet vil blive gennemgået af et udvalg bestående af: Jens Erik Laursen, Jens 

Ole Christensen, og Preben Eihilt. Udvalget har fået i opdrag at udvælge 3 projekter der skal 

forelægges den øvrige bestyrelse ved det næste bestyrelsesmøde, så der kan kåres en vinder. 

Jens Erik Laursen der er formand for udvalget blev også tildelt et mandat til at forhandle en 

præmieordning på plads med UCN. Ved modtagelse af præmien overdrages alle rettigheder for 

materialet og herunder videre brug af dette til Hasseris Grundejerforening, 

Hjemmesiden har nu været næsten inaktiv i et år, hvilket ikke er tilfredsstillende. Vi skal have 

hjemmesiden gjort aktiv igen, så den kan bruges som informationsside til foreningens 

medlemmer samt berette om de aktiviteter, der sker i Hasseris Grundejerforening, 

 

8. Arrangementer 

a. AN-TV og Stofanet samt champagnesmagning 

b. Aalborgtårnet 

c. Familiearrangement i Jumboland 

d. Golf 

Der blev henvist til den udsendte aktivitetsliste. 

Info-møde med AN-TV og Stofanet forsøges arrangeret til den 8. februar 2012. Der mangler 

p.t. et par endelige bekræftelser på denne dato inden vi kan udsende indbydelse. 

Besøg i Aalborgtårnet en søndag formiddag med brunch forsøges akviklet i maj måned. 

Besøg i Jumboland for børnefamilier er skubbet til efteråret 2012. 

Tilbud til foreningens medlemmer med lyst til at prøve/lære at spille golf er nu aftalt med 

Aalborg Golf Klub. Der tilbydes en senior-ordning med rabat samt der indbydes til en 

informationsmøde den 5. marts 2012 for alle de interesserede medlemmer fra Hasseris 

Grundejerforening. Tilbuddet omfatter således hele familien, idet der også er akitiviteter for 

http://www.hasseris.dk/
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børn og unge. Nyhedsbrev vil blive udsendt til alle medlemmer og med krav om tilmelding til 

arrangementet. Vi vil kræve en vis min. deltagelse for gennemførelse af arrangementet. 

 

9. Generalforsamling den 12. april 2012 – herunder valg  

På generalforsamlingen er følgende bestyrelsesmedllemmer på valg: 

1) Per Studsholt 

2) Preben Eihilt 

3) Verner F. Larsen 

og alle er villige til genvalg. 

På valg er også suppleant: 

1) Lasse Møller Madsen 

der også er villig til genvalg. Jens Ole Christensen fik til opdrag at forespørge en navngivet 

person om denne vil stille op til valg som ny suppleant til bestyrelsen. Svar om dette på næste 

bestyrelsesmøde. 

Jens Ole Christensen fik også til opgave at kontakte et emne til valg som dirigent til 

generalforsamlingen. Svar om dette på næste bestyrelsesmøde. 

De øvrige opgaver med reservation af lokalerne, bestilling af mad og drikke samt aftale med 

spejderne fra ”Knuden” blev også uddelegeret. Som specialopgave skulle der findes en pianist, 

der kunne spille til ved den fælles sang: Hasserissangen. 

Såfremt der måtte være emner til at komme i betragtning til at modtage ”Hasserisprisen” skal 

disse bringes frem i lyset til næste bestyrelsesmøde. 

Torben Thorup Jensen foreslog, at der evt. kunne udleveres en lille gimmick til hver deltager 

ved generalforsamlingen og dette kunne være et stofnet med et påtrykt logo (det nye logo) for 

Hasseris Grundejerforening samt www.hasseris.dk og evt. et slogan ”en bedre bydel”. Kunne 

evt. begrænses til max. 1 net pr. medlemskab. 

Hasseris Grundejerforening kunne derved opnå en reklame i bl.a. Hasseris Bymidte, når vore 

medlemmer var på indkøbstur. Lasse Møller Madsen undersøger pris og vilkår for et vist antal 

styk indkøbsnet leveret med tryk. 

10. Ejnar Packness bogen – det videre forløb 

Jens Ole Christensen orienterede om, at der p.t. er ca. 400 bøger tilbage, da alle medlemmer 

ikke har afhentet Ejner Packness bogen. Der kommer dog stadig henvendelser fra enkelte 

medlemmer, der ønsker bogen udleveret. Dette kan ske med en forudgående aftale om 

afhentning på formandens privatadresse. 

Bestyrelsen besluttede at Jens Ole Christensen vil få mandat til at afhænde 200 eksemplarer til 

bydelens ejendomsmæglere, pengeinstitutter o.l. 

11. Eventuelt 

Ingen emner. 

http://www.hasseris.dk/
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Næste møde: Torsdag, den 9. februar 2012 - kl. 17:30.  

 BEMÆRK: Afholdes hos Jens Erik Laursen 

Mødested:   Mester Eriks Vej 42, 9000 Aalborg. 


