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Referat af bestyrelsesmøde i 

Hasseris Grundejerforening 

torsdag, den 15. november 2012 

 

Mødested:   Svalegaarden. 

Tidspunkt: Torsdag, den 15. november 2012 - kl. 17:30. 

 Deltagere:  

 Jens Ole Christensen  (JOC) 

 Jens Skovgaard   (JSK) 

 Per Studsholt  (PS) 

 Torben Thorup Jensen  (TTJ) 

 Preben Eihilt   (PE) 

 Jens Erik Laursen (JEL) 

 Hans Ulrik Larsen (HUL) 

 

 Afbud fra:  

 Verner F. Larsen  (VFL) 

 Lasse Møller Madsen (LMM) 

 Lars Christian Nortvig  (LCN) 

 Jørgen Svensson  (JS) 

Referent: Torben Thorup Jensen. 

 

REFERAT: 

Jens Ole Christensen bød velkommen til bestyrelsesmødet, hvor der måtte noteres et frafald 

på 4 deltagere. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden der er blevet udsendt den 7. november 2012 blev godkendt uden anledning til 

bemærkninger. For god ordens skyld nævnes her de aftalte kommende mødedatoer for den 

resterende del af perioden frem til næste generalforsamling i foråret 2013.  

 

Mødedato: Sted: Tidspunkt: 

14. december 2012 Jfr. indbydelse 18:00 

17. januar 2013 Svalegården 17:30 

14. februar 2013 Svalegården 17:30 

14. marts 2013 Svalegården 17:30 

11. april 2013 Kirkesalen 17:00 
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2. Referat til godkendelse 

Bestyrelsesmøde afholdt den 25. oktober 2012. Referatet blev godkendt uden anledning til 

bemærkninger. 

 

3. Nyt fra administrator – økonomi – medlemsudvikling, likviditet mv. 

Administrator for Hasseris Grundejerforening Hans Ulrik Larsen havde en status på 

medlemstallet pr. den 10.11.2012, der viste 

Oversigt for medlemstallet pr. 10. november 2012 

Antal medlemmer 1.442 

Afgang af medlemmer 49 

Tilgang af medlemmer 36 

 

Tabellen viser således p.t. en nettoafgang på 13 medlemmer, hvilket gerne skulle være 

indhentet inden den 31.12.2012. Drøftes under punkt 6. 

Administrator havde udarbejdet en medlemsoversigt for de enkelte kvarterer i foreningens 

medlemsområde 

Med de planlagte arrangementer og aktiviteter forventes det, at resultatet for foreningens 

regnskab for 2012 vil resultere i ca. kr. -35.000 og den nødvendige likviditet til de kommende 

udgifter af regnskabsåret er også til stede. 

Det bliver derfor et regnskabsår med underskud på resultatopgørelsen, men dette er med fuldt 

overlæg grundet flere planlagte aktiviteter på hjemmeside, Nyhedsbreve, julegave til 

medlemmerne mv. 

 

4. Byggesager, trafik mv. 

a) Solcelleanlæg – svar til Aalborg kommune, Teknisk Forvaltning               

Hasseris Grundejerforening har ved brev af 08.11.2012 (læs under: ”Hasseris 

bevar mig vel” på hjemmesiden) svaret Aalborg kommune på henvendelse om 

stillingtagen til ansøgninger om byggetilladelser til opsætning af solcelleanlæg 

på tagene i Hasseris. Områder med bygningsbevarende lokalplaner og herunder 

bestemmelser om tagenes udseende samt anvendte tagbelægninger skal 

respekteres. Der skal tillige tages hensyn til evt. gener for naboer, genboer mv. 

b) Der arbejdes stadig med Aalborg kommune om opsætning af lysmast i bunden 

af stikvej på Thyboevej samt beskæring/styning af træer samt fældning af 2 

træer grundene til nr. 3 og 5. 

c) Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening har med brev underskrevet af 

formanden indsendt beskrivelse omkring de problemstillinger vores bydel har for 

de trafikale forhold. Brevet er sendt til Aalborg kommune, Trafik & Veje, der har 
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anerkendt modtagelsen af dette. Vi forventer herefter at høre nærmere og 

deltager gerne i en uddybende dialog. 

d) Hasseris Torv                         

Der arbejdes stadig på etableringen af ”Hasseris Torv” på hjørnet af Hasserisvej 

og Stolpedalsvej i området nedenfor Matas og Hasseris Pizzeria. Vi forsøger også 

stadig, at få skulpturen Birgit opstillet på området, men må se i øjnene at 

Aalborg kommune ved salget af Hasserishave har glemt at tage forbehold i 

handlen om, at skulpturen ”Birgit” købt af Hasseris kunstfond i 1965 for kr. 

40.000 og dette for penge indsamlet via grundskyldspromillen 

(ejendomsskatten) og dermed indirekte betalt af grundejerne i Hasseris. 

 

5. Kommende arrangementer og Nyhedsbreve 

 

a. Rum og Form Robert Jacobsen 100 år - Kunsten den 18.11.2012 – kl. 15:00  

Bestyrelsen kan konstatere, at indbydelsen til rundvisning med guide samt kaffe/te 

med kage synes at være et populært arrangement, idet der efter udløbet af fristen 

for tilmelding kan konstateres en samlet tilmelding på 135 personer. Oprindeligt 

havde vi et max. på 90 personer. Vi har fået tilsagn om max. 120 personer, da vi 

kan opdele i 2 hold á 60 personer med guider. Deltagerne vil således blive opdelt i 2 

hold, hvor hold I sendes direkte på rundvisning og hold II sendes til cafeteriaet for 

indtagelse af kaffe/te med kage. Efter 1 time vil holdene bytte plads. 

b. Juletræet tændes den 01.12.2012 – kl. 16:30 

Der er igen i år i samarbejde med Hasseris Kirke arrangeret ”Juletræet tændes” på 

hjørnet af Svalegårdsvej og Hasserisvej. Arrangementet vil i 2012 for første gang 

bringe det plantede juletræ på plænen i spil som juletræ, hvilket fremover gerne 

skulle gøre at vort eget træ fremover kan benyttes. Der er bestilt opsætning af 

belysning på træet samt aftale om fjernelse af dette igen efter Helligtrekonger, den 

6. januar 2013. Spejdertroppen Knuden vil igen i år sælge gløgg/sodavand og 

æbleskiver. Der er dog åbenbart lidt problemer med at få spejderne til at rejse et 

telt på plænen, hvor også kirkens lydanlæg kan få ly for vejrliget. 

c. Julebrev med mulepose m/nyt logo til medlemmerne 

Der vil igen i år være en lille julegave til de enkelte medlemmer af Hasseris 

Grundejerforening. Julegaven vil bestå af et indkøbsnet/mulepose i en god og 

brugbar kvalitet. På begge sider af nettet er der et tryk af foreningens nye logo 

samt en lille reklame for foreningens hjemmeside. Julegaven vil blive 

husstandsomdelt til foreningens medlemmer sammen med en lille Julehilsen fra 

bestyrelsen ved foreningens formand. Uddelingen foretages af Spejdertroppen 

Knuden og er aftalt udført senest den 1. december 2012. Bestyrelsen håber, at 

medlemmerne får glæde af den praktiske julegave for 2012. 
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d. Samarbejdet med KFUM-spejdertroppen Knuden 

Hasseris Grundejerforenings bestyrelse har nu et par gange måtte konstatere, at 

samarbejdet med Spejdertroppen Knuden ikke længere kører helt så gnidningsløst 

som tidligere. Senest har vi måtte konstatere en vis modvilje omkring rejsning af et 

telt på plænen ved Hasseris Kirke til arrangementet ”Juletræet tændes”. Hasseris 

Grundejerforening har via tilskud/donationer samt betaling for udført assistance 

bl.a. ved foreningens generalforsamlinger været en pæn bidragsyder til spejdernes 

klubkasse. Der blev foreslået at vi evt. kunne undersøge muligheden for støtte af et 

ungdomshold i Aalborg KFUM, fodbold eller håndbold mod til gengæld at få hjælp til 

bl.a. uddeling af breve, servering til generalforsamling o.l. 

e. Snerydning 2012/2013 

Formanden orienterede om, at der p.t. er godt 300 tilmeldte til 

snerydningsordningen for 2012/2013 for medlemmerne af Hasseris 

Grundejerforening. Efter en gennemgang af de tilmeldte kunne det konstateres, at 

der blandt de tilmeldte var 2 grundejere, der ikke var medlem af Hasseris 

Grundejerforening. Disse vil nu få valget, bliv medlem og opnå rabatten eller betal 

den fulde pris, hvis du ønsker snerydning. 

 

6. Brochure for hvervning af medlemmer samt hvervekampagne 

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening har her ultimo 2012 valgt at gøre en 

ekstraordinær indsats med henblik på hvervning af nye medlemmer blandt de 

mange medlemmer af bydelens andels- og ejerforeninger. Brochureudvalget 

bestående af JOC og JEL har fået udarbejdet og trykt et oplag af en ny 

”Hvervebrochure”, der sammen med et brev vil blive husstandsomdelt i et 

plastikchartek de næste par uger af flere medlemmer af bestyrelsen. Kampagnen 

styres og delegeres af JOC og HUL. 

 

7. Hjemmesiden / Hasserisportalen 

Der er tirsdag den 13. november 2012 igen blevet afholdt et ”mini-kursus” i redigering 

af foreningens hjemmeside med deltagelse af Hans Ulrik Larsen, Jens Ole Christensen, 

Lars Chr. Nortvig og Torben Thorup Jensen samt Jens Skovgaard som underviser. Siden 

er stadig under udvikling samt løbende opdatering. Der mangler bl.a. lidt opdatering af 

historien omkring Hasseris Bymidte. På mødet blev der aftalt en fordeling af ansvaret 

for de enkelte sider på hjemmesiden. 

Af nye tiltag på hjemmesiden blev der aftalt følgende indlæg: 

a. Historien om hvordan foreningens nye logo, layout og designmanual blev 

besluttet. 

b. Flagregler og – dage 
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c. Side om årets julegave. 

 

8. Eventuelt 

Preben Eihilt blev rost for den flotte omtale i Nordjyske af den påbegyndte renovering 

af Vandtårnet på Vandværksvej. Og bestyrelen kunne med stor tilfredshed notere sig, 

at der endelig var påbegyndt en renovering med udskiftning af 3 stk. vinduesrammer 

og at døren i nærmeste fremtid også ville blive skiftet. 

 

Næste møde: Fredag, den 14. december 2012 - kl. 18:00.   

Mødested:   Jfr. indbydelse der udsendes af Per Studsholt. 


