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Mødested:   Svalegården. 

Tidspunkt: Torsdag, den 16. august 2012 - kl. 17:30. 

 Deltagere:  

 Jens Ole Christensen  (JOC) 

 Jens Skovgård  (JSK) 

 Per Studsholt  (PS) 

 Verner F. Larsen   (VFL) 

 Torben Thorup Jensen  (TTJ) 

 Preben Eihilt   (PE) 

 Jens Erik Laursen (JEL) 

 Lars Christian Nortvig (LCN) 

 

 Afbud fra:  

 Hans Ulrik Larsen (HUL), Lasse Møller Madsen (LMM) og Jørgen Svensson 

(JS) 

Referent: Torben Thorup Jensen. 

 

REFERAT: 

Jens Ole Christensen bød velkommen til bestyrelsesmødet og gav en særlig velkomst til Jørgen 

Elsøe Jensen, der var mødt op som deltager i punkt 3. Dette punkt blev således besluttet 

behandlet som dagens første emne. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt uden anledning til bemærkninger. For god ordens skyld nævnes her 

de aftalte mødedatoer for det resterende bestyrelsesår. 

Mødedato: Sted: Tidspunkt: 

11. september 2012 Svalegården 17:30 

25. oktober 2012 Svalegården 17:30 

15. november 2012 Svalegården 17:30 

14. december 2012 ??? 18:00 

10. januar 2013 Svalegården 18:00 

14. februar 2013 Svalegården 17:30 

14. marts 2013 Svalegården 17:30 

11. april 2013 Kirkesalen 17:00 

 

 

2. Referater til godkendelse 

a. Bestyrelsesmøde af den 30. maj 2012 

Referatet blev godkendt uden anledning til bemærkninger. 
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3. Registrant for Hasseris Villaby 

Jørgen Elsøe Jensen fortalte om planerne for oprettelse af en registrant for Hasseris Villaby i 

samarbejde med Aalborg Universitet. En registrant er en digital database der registrerer de 

historiske og faktiske data for den enkelte ejendom. Her beskrives bygningens historie over tid 

med hvem der har ejet ejendommen i hvilken periode mv. Data indsamles og systematiseres 

til registrering i en digital database. Her benyttes bl.a. tingbog, brandtaksation, BBR-

ejermeddelelse mv. Arbejdet udføres af en Phd-studerende fra Aalborg Universitet med 

professor Jørgen Elsøe Jensen som supervisor. 

Der blev henvist til en registrant som er udført for Rudkøbing på Langeland – og dette med 

stor succes. 

Bestyrelsen viste interesse for sagen og ønskede evt området udvidet til på sigt at kunne 

omfattet hele medlemsområdet for Hasseris Grundejerforening. 

Jørgen Elsøe Jensen nævnte et beløb som udgiftsandel for Hasseris Grundejerforening. 

Bestyrelsen besluttede sig for at drøfte oplægget og ville på det kommende bestyrelsesmøde i 

september 2012 træffe en endelig afgørelse herom. 

 

4. Medlemsstatus – Økonomi – Arrangementer – Nyheds- & Servicebreve 

Status for antallet af medlemmer af Hasseris Grundejerforening er den 16. august 2012, at der 

er i alt 40 medlemmer der er udmeldt/døde/flyttet o.l. samt 20 nye medlemmer. Dette giver et 

aktuelt medlemstal på 1.433 medlemmer. Af disse er der 3 medlemmer, der stadig er i 

restance. Administrator bearbejder disse. 

Hasseris Grundejerforening har p.t. et samlet indestående på deiverse konti på ca. kr. 799.000 

på foreningens konti i Spar Nord Bank. Indeståendet har således passeret et samlet beløb, der 

overstiger hvad der svarer til værdien af € 100.000 eller ca. kr. 745.000. Dette er jo bekendt 

grænsen for indskydergarantien i danske pengeinstitutter. Med baggrund i at der arbejdes med 

projekter, der er så udgiftskrævende at saldoen i løbet af kort tid vil blive bragt ned under de 

kr. 745.000 besluttede bestyrelsen at acceptere at lade beløbet blive stående i Spar Nord Bank 

i de par måneder der er tale om. 

 

Arrangementet på Egholm den 9. august 2012 var tilsmilet af godt vejr for de 88 deltagere, 

hvoraf de 22 var børn. Esben Buch var igen ved dette arrangement en fantastisk fortæller, der 

tryllebandt såvel store som små i ca. 1 time med spændende fortællinger og praktisk viden om 

naturen. 

Der var indkøbt præmier til alle de tilmeldte børn, men også ved dette arrangement måtte vi 

konstatere, at der var medlemmer der mødte op uden forudgående tilmelding. Det gav her et 

praktisk problem, idet der så var 4 børn, der ikke var præmie til. 

Den indkøbte madkurv blev indtaget med stor tilfredshed blandt deltagende og der var 

mulighed for køb af en ekstra flaske vin for de der måtte ønske dette. 

Så det var en tilfreds skare der tog hjem med færgen til fastlandet igen efter en hyggelig 

familietur til Egholm. Jens Erik Laursen sørger for lidt tekst og billeder til hjemmesiden. 
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Den 13. september 2012 kl. 19:00 – 22:00 er der arrangeret besøg på Air Transport Wing 

Aalborg for max. 40 deltagere. Indbydelse skal udsendes en 24. – 25. august 2012. Her kan 

der besigtiges diverse flyvende materiel fra redningshelikopter til de store Hercules fly. 

Besøget vil blive afsluttet med en øl/vand samt kaffe/te med oste- og rullepølsemad. 

Jens Erik Laursen er praktisk arrangør.  

Tilmelding sker via betaling på foreningens konto i Spar Nord Bank med navn og adresse på 

medlem samt antal deltagere (børn/voksne). ”Først til mølle princippet” vil være gældende. 

Evt. mulighed for 2 hold på hver sin dato undersøges, så vi kan imødekomme et stort antal 

tilmeldinger. 

 

Arrangementer for Hasseris Grunderforening: 

Medlemsgruppe: Arrangement: Tidspunkt: Ansvarlig: 

Familie Flyvestation Aalborg 13. september 2012 Jens Erik Laursen 

Voksne Kunsten – Robert 

Jacobsen 

Okt. – Dec. Jens Ole Christensen 

Familie Juletræet tændes 26. november 2012 Jens Erik Laursen 

Voksne Kirkegårdsvandring på 

Almen Kirkegården og 

Huset 

”Reservearrangement”  

    

 

 

Nyhedsbreve og Servicebreve: 

Tema: Type: Udsendelse pr: 

Besøg på Kunsten Nyhedsbrev nr. 8 Oktober 

Hjemmeside Servicebrev – nu er 

hjemmesiden ajourført 

 

Snerydning – evt. 

hækkeklipning 2012/2013 

Servicebrev Oktober 

Juletræet tændes Nyhedsbrev nr. 9 November 

Lokalplaner mv. Nyhedsbrev nr. 10  

   

 

5. Hjemmesiden v/JSK og Brochurer/Design v/JEL 

Foreningens hjemmeside er nu kørende på den nye platform og med det nye design udført af 

Frontal Lab. Der mangler dog stadig en del tilretninger og ajourføringer, som gerne skulle 

værre på plads i løbet af kort tid, så vi kan markedsføre hjemmesiden til såvel nuværende som 

potentielle medlemmer af Hasseris Grundejerforening. Jens Skovgard fik tillige i opdrag at få 

arrangeret et kursus i hjemmesiden, så flere af bestyrelsens medlemmer vil være i stand til at 

kunne oprette/ændre/fjerne tekst og billeder fra hjemmesiden. 

Jens Skovgaard fik også til opgave at bede Frontal Lab udarbejde oplæg til nyt brevpapir, 

visitkort, nyhedsbrev med det nye logo og den nye vedtagne designmanual for Hasseris 

Grundejerforening. Visitkort er til formand og administrator. 
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6. Hasseris Torv v/JOC 

Der er p.t. intet nyt at melde i forløbet omkring en evt. etablering af ”Hasseris Torv”. 

Formanden vil inden næste bestyrelsesmøde tage kontakt til de involverede parter efter 

overstået sommerferie. 

 

7. Aktivitet overfor nye potentielle medlemmer, f.eks. ejere af ejerlejligheder 

og andelsboliger 

Der er ønske om udarbejdelse af en ny folder i den nye designmanual og med det nye logo for 

Hasseris Grundejerforening. JEL og JOC arbejder videre med sagen. 

 

8. Byggesager 

Formanden orienterede om de aktuelle byggesager, der p.t. er kørende. Byggesagen for 

Hasserisvej 124 blev drøftet i bestyrelsen. Der blev orienteret om en aktiv indsats fra en nabo 

til ejendommen, der på egen hånd havde igangsat en underskriftsindsamling og efter sigende 

var på vej mod 500 underskifter mod byggeplanerne. 

Lokalplansforslaget er forventet sendt i høring efter byrådsmødet den 20. august 2012. flere 

medlemmer af bestyrelsen vil møde op som deltagere til byrådsmødet. 

På det kommende bestyrelsesmøde i september 2012 vil bestyrelsen beslutte sig for en evt. 

stillingtagen for yderligere tiltag i sagen. 

 

9.  Muleposer 

Bestyrelsen traf en beslutning om, at der skal produceres 2.000 stk. muleposer i farve SORT 

og med et tryk på begge sider i HVID. Lasse Møller Madsen har indhentet en pris på en 

mulepose med tryk på begge sider. Prisen i alt inkl. moms er oplyst til kr. 31,25 og svarende 

til kr. 62.500 for 2.000 stk.  

Lars Chr. Nortvig udarbejder et udkast til tryk med følgende: 

Hasseris Grundejerforening 

LOGO 

www.hasseris.dk 

eller 

hasseris.dk 

Udkast præsenteres på bestyrelsesmødet i september, hvor endelig beslutning for dette 

træffes. Jens Skovgaard fremsender logo til Lars Chr. Nortvig. 

 

http://www.hasseris.dk/
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10. Eventuelt 

Hasseris Grundejerforening har p.t. en beholdning af Einar Packness bøger, der er på et 

acceptabelt niveau. 

Prisen for leje af lokale til bestyrelsesmøde afholdt på Svalegården er aftalt reguleret, når der 

ikke finder bespisning sted. 

Der vil blive forespurgt hos anlægsgartner om der evt. kan aftales et tilbud på hækkeklipning 

for foreningens medlemmer til sommeren 2013. 

Hasseris Grundejerforening har snart 120 års fødselsdag/jubilæum. Bestyrelsen vedtog dog at 

dagen ikke vil blive markeret, da man i stedet vil gemme anledningen til at fejre de 125 år. 

Der blev noteret afbud fra: HUL og VFL til det næste bestyrelsesmøde. 

 

Næste møde: Tirsdag, den 11. september 2012 - kl. 17:30.   

Mødested:   Svalegården. 


