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Mødested:   Mester Eriks Vej 42, 9000 Aalborg. 

Tidspunkt: Torsdag, den 9. februar 2012 - kl. 17:00. 

• Deltagere:  
� Jens Ole Christensen  (JOC) 
� Jens Skovgård  (JSK) 
� Verner F. Larsen   (VFL) 
� Torben Thorup Jensen  (TTJ) 
� Preben Eihilt   (PE) 
� Jens Erik Laursen (JEL) 
� Jørgen Svensson  (JS) 
� Hans Ulrik Larsen  (HUL) 

 

• Afbud fra:  
� Per Studsholt   (PS) 
� Lasse Møller Madsen (LMM) 

Referent: Torben Thorup Jensen. 

 

REFERAT: 

Jens Ole Christensen bød velkommen til bestyrelsesmødet, der i anledning af en kommende 
rund fødselsdag blev afholdt hos Jens Erik Laursen og herunder med en invitation til en 
efterfølgende middag for bestyrelsen mv. for Hasseris Grundejerforening. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt og herunder også en tilføjelse til punkt 8, idet formanden ønskede 
en drøftelse af forslag om anskaffelse af et parti muleposer med tryk med nyt logo og 
webadresse for Hasseris Grundejerforening. 

 

2. Godkendelse af referat for bestyrelsesmøde 

Referatet for det seneste afholdte ordinære bestyrelsesmøde blev godkendt. Ny ajourført 
aktivitetsliste blev uddelt til alle deltagere i bestyrelsesmødet. 

 

3. Vandtårnet og Hasseris Torv 

Der er via Preben Eihilt været en kontakt til Aalborg Kommunes kontaktperson omkring 
mulighederne for støtte til den påtrængende renovering/reparation af Vandtårnet på hjørnet af 
Thorsens Alle og Vandværksvej. Dette efter modtagelse af flere afslag på ansøgninger og 
støtte fra diverse fonde og herunder 3 afsendte fondsansøgninger, hvor svar p.t. endnu ikke er 
modtaget. Muligheden for etablering af et evt. samarbejde med Tech College vil blive 
undersøgt/afklaret. 
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Omkring etableringen af et nyt torv med kunst og en bænk på hjørnet af Hasserisvej og 
Stolpedalsvej ved Matas og Hasseris Pizzeria er nu kommet så langt, at der er opnået et 
tilsagn om opstilling af 4 tidskrukker udført af Lene Adler Pedersen. Krukkerne er 1,83 m høje 
og fylder 4,5 m i længden og placeres på en sokkel. Ansøgning om bevilling til fundament og 
transport vil blive behandlet på et møde den 9. marts 2012. Formanden er p.t. i gang med at 
få et møde i stand med stadsgartneren omkring projektet, så støtte fra Aalborg Kommune i 
form af en god solid bænk og skraldespand samt evt. lidt beplantning. 

 

4. Medlemshvervning og status for udlevering af Ejnar Packness bogen 

a. Status på medlemstallet mv. 
b. Udlevering af Ejnar Packness bogen. 

Status for antallet af medlemmer i Hasseris Grundejerforening blev gennemgået af Hans Ulrik 
Larsen. Aktuel status for medlemstallet udviser 1.455 medlemmer efter en afgang på 7 
medlemmer amt 8 nye medlemmer. Heraf har 1.312 medlemmer oplyst en e-mail adresse, 
svarende til en andel på 90,2 % af samtlige medlemmer. Der er p.t. 1.162 medlemmer, der 
har tilmeldt kontingent betalingen til PBS/Nets svarende til en andel på 79,9 %. 

Der er p.t. udleveret 1.052 bøger om Ejnar Packness til medlemmerne og der er stadig 
henvendelser fra medlemmer, der ikke har afhentet bogen. Efter afholdelse af 
generalforsamlingen hvor sidste chance for udlevering af bogen finder sted vil et evt. restoplag 
blive solgt. 

 

5. Nyhedsbreve – evaluering og opfølgning på arrangementerne 

 

2. Tilbud til medlemmer om prøvemedlemskab i Aalborg Golf Klub med fordele, der 
kan benyttes via medlemsskabet af Hasseris Grundejerforening. Info-aften afholdes 
den 5. marts 2012. Udsendes den 11. februar 2012. 

3. 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.  

4. Links til gældende Lokalplaner i Hasseris. 
 

A. Generalforsamlingen, den 12. april 2012 
B. Brunch i Aalborgtårnet 

Jens Ole Christensen orienterede om forløbet af det medlemsarrangement, der havde fundet 
sted den 8. Februar 2012 i Kirkesalen under Hasseris Kirke. Her havde der været indlæg fra 
AN-TV og Stofa om de tiltag der finder sted for de husstande der er tilsluttet 
fællesantennenettet, internettet samt evt. IP-telefoni. Aftenen blev afsluttet med en 
champagnesmagning ved champagne mv. præsenteret af H. J. Hansen. Her var der et 
deltagerantal på ca. 100 mennesker, der havde en god aften. 

Mail om skidt.dk skal tilrettes og beskæres i indhold, hvilket Torben Thorup Jensen vil sørge 
for. 

Formanden orienterede om at der er givet tilsagn fra bestyrelsen forslag til at bestride posten 
som dirigent til generalforsamlingen. Der er også givet tilsagn fra den person som bestyrelsen 
vil forslå valg til suppleant til bestyrelsen. 
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Hasserissang sendes til Verner Larsen til kopiering, så denne kan uddeles på bordene til 
generalforsamlingen. 

Som et kommende arrangement er det aftalt at der arbejdes videre med afholdelse af et 
medlemsarrangement ”Brunch i Aalborgtårnet” – forslag til søndag, den 13. maj 2012 – kl. 
10:00. Plads til max. 55 personer i tårnet. Egenpris pr. deltager skal fastlægges, når udgifter 
er pr. deltager er aftalt. 

 

6. Brochurer og logo 

a. Logo – Jens Skovgaard medbringer materialet til mødet. 
b. Hjemmesiden, mailadresser – IT-situationen 
c. Brochurer. 

Jens Skovgaard orienterede om der foreligger om flytning af hjemmesiden til wannafind som 
en hosted CMS-løsning. Den nuværende hjemmesiden kan via firmaet Frontallab omdannes til 
det nye programsprog. Pris for dette er oplyst til kr. 22.750. Bestyrelsen besluttede 
enstemmigt at denne løsning vælges, så hjemmesiden igen kan aktiveres. Hjemmesiden vil 
samtidig blive opsat med det nye logo – så accepten er således også enstemmigt givet til at vi 
efter generalforsamlingen indfører det nye logo mv. for Hasseris Grundejerforening. Det nye 
logo vil således blive præsenteret for medlemmerne på generalforsamlingen. 

Jens Skovgaard fortsætter som webmaster i Hasseris Grundejerforening, men der vil blive 
taget initiativ til at få flere medlemmer oplært og uddannet til at kunne indsætte/redigere 
indholdet på hjemmesiden. Der vil også blive forsøgt at linke Nyhedsbrevene med 
hjemmesiden i fremtiden. 

Demo-løsning af den nye hjemmeside vil blive præsenteret for bestyrelsen, når dette er 
muligt. 

Som 2. Mand på Nyhedsbrevene er Preben Eihilt indtrådt i stedet for Jens Erik Laursen. 
Winkas-program vil blive installeret hos Preben Eihilt. 

Brochureudvalget, der skal tage sig af det fremtidige udseende og indhold af dette vil omfatte: 
Preben Eihilt, Jens Erik Laursen og Jens Ole Christensen. Brochurene skal bl.a. omfatte 
velkomst brochure for nye medlemmer, en tur i Hasseris med besøg/stop ved de forskellige 
skulpturer i bydelen. 

 

7. Arrangementer 

a. Samarbejde med Huset ved Preben Eihilt og Jens Ole Christensen? 
b. Mail fra Seniorsport, Kristine Langagergaard af den 17.01.2012 til Preben Eihilt. 

Bestyrelsen havde fået en henvendelse fra Huset omkring markedsføring og evt. salg af 
billetter til de arrangementer Huset har programsat. Hasseris Grundejerforenings bestyrelse 
besluttede, at man ikke aktivt vil deltage i dette, men gerne vil give plads til et link på 
foreningens hjemmeside 

Bestyrelsen besluttede at Preben Eihilt tager en samtale med Kirstine Hjørringgård fra 
Seniorsport og drøfter evt. muligheder for fælles tiltag. Preben Eihilt vil sørge for en 
tilbagemelding til bestyrelsen, når dialogen har fundet sted. 
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8. Muleposer/indkøbsnet 

a. Evt. indkøb af muleposer/indkøbsnet med påtryk af nyt logo mv. 

Lasse Møller Madsen havde som aftalt indhentet et tilbud på anskaffelse af 1.000 stk. 
Muleposer/indkøbsnet i en god kraftig kvalitet påført tryk i en farve på begge sider. Den 
samlede pris udgør inkl. moms kr. 31.200 svarende til kr. 31,20 pr. stk. Disse net kan være 
medvirkende til dels at markedsføre Hasseris Grundejerforening og herunder det nye logo for 
foreningen. Nettene kan bruges som velkomstgave for nye medlemmer samt som en gimmick 
til generalforsamling og evt. øvrige arrangementer. 

Det blev besluttet at Jens Erik Laursen indhenter et tilbud nr. 2 med priser for henholdsvis 500 
og 1.000 stk. 

9. Eventuelt 

Ny aktivitetsliste vil udvise dead-lines for de forskellige opgaver til generalforsamlingen. Så 
bemærk venligst om du har ”åbne poster”. 

 

Mødet blev afsluttet med en flot fødselsdagsmiddag, hvor der var anledning til at tage lidt 
forskud på den runde dag for Jens Erik Laursen. Så tak til Jens Erik’s kone og familie for et flot 
arrangement. 

 

Næste møde: Torsdag, den 8. marts 2012 - kl. 17:30.   

Mødested:   Svalegården. 


