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Referat af bestyrelsesmøde i 

Hasseris Grundejerforening 

torsdag, den 17. januar 2013 

 

Mødested:   Svalegaarden. 

Tidspunkt: Torsdag, den 17. januar 2013 - kl. 17:30. 

 Deltagere:  

 Jens Ole Christensen  (JOC) 

 Jens Skovgaard   (JSK) 

 Verner F. Larsen  (VFL) 

 Torben Thorup Jensen  (TTJ) 

 Preben Eihilt   (PE) 

 Jens Erik Laursen (JEL) 

 Lars Christian Nortvig  (LCN) 

 Hans Ulrik Larsen (HUL) 

 Jørgen Svensson  (JS) 

 

 Afbud fra:  

 Per Studsholt  (PS) 

 Lasse Møller Madsen (LMM) 

Referent: Verner Freundlich Larsen. 

 

REFERAT: 

Jens Ole Christensen bød velkommen til det første bestyrelsesmøde i 2013, hvor der måtte 

noteres et frafald på 2 mødedeltagere. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden der er blevet udsendt den 13. januar 2013 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. februar 2013 Svalegården 17:30 

14. marts 2013 Svalegården 17:30 

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

Bestyrelsesmøde pr. den 14. december 2012 blev ikke afholdt.  

 

3. Nyt fra administrator – økonomi, likviditet mv. 

a. Medlemsudvikling 

Administrator for Hasseris Grundejerforening Hans Ulrik Larsen (HUL) havde en status på 

medlemstallet pr. den 17.01.2013, der viste følgende medlemsstatus: 

Antal medlemmer pr. 31. december 2012 

Antal medlemmer primo 2013 1.458 

Afgang af medlemmer i 2013 3 

Tilgang af medlemmer i 2013 2 

Antal medlemmer pr. den 17.01.2013 1.457 

 

Af de ca. 500 udsendte brochurer og breve til medlemmer af andelsbolig- & ejerforeninger 

ultimo 2012 har p.t. givet 14 nye medlemmer og det i september udsendte tilbud om 

snerydningen for vinteren 2012/13 gav i år 2012 i alt 7 nye medlemmer. 

b. Regnskab 2012 – årsopgørelse og balance 

 

Udkast til årsregnskab for 2012 var forinden mødet udsendt til bestyrelsesmedlemmerne og 

regnskabet blev kommenteret på mødet. År 2012 giver et underskud på kr. 26.674.  

 

Dette skal ses i lyset af, at der er der i 2012 ekstraordinært har været omkostninger til bl.a.: 

igangsætning af ny hjemmeside – brevpapir og kuverter med nyt logo – etablering af ny 

hosting af hjemmesiden – it-anskaffelser – borgermøde og stigning i kulturelle aktiviteter. 

Bestyrelsen godkendte og underskrev regnskabet for 2012. 

 

4. Byggesager, trafik mv. 

a. Etablering af Hasseris Torv 

 

JOC har afholdt møde med Palle Ørtoft vedr. skulpturen ”Birgit”, hvor Palle Ørtoft oplyste, at 

der endnu ikke er taget stilling hvad der skal ske med ”Birgit”. 

Det drøftedes om ”torvet” kunne være egnet til opstilling af fitness redskaber, men arealet 

fandtes for ”offentligt” og for lille til en sådan aktivitet.   

        

b. Solceller på tagene 

 

Der blev spurgt ind til om aktiviteten omkring opsætning af solcelleanlæg på tagene, men JOC 

kunne oplyse, at der p.t. ingen aktivitet er omkring dette emne. HG får efter seneste 

lovændring i tilskudsordningen ingen forespørgsler desangående. 
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c. Bundgaardsvej 

 

Bundgaardsvej – JSK oplyste, at der havde været en dialog omkring en klage vedr. fældning af 

nogle skovfyr i området ved Bundgaardsvej / Solbyen. JSK kontakter de implicerede. 

 

d. Trafik og veje 

JOC oplyste at Aalborg kommune har svaret/kommenteret det af HG fremsendte forslag til 

diverse forbedringer, uden at det dog medførte forbedringer. JOC vil tage dialogen op igen, da 

der er åbenlyse behov for forbedringer på nogle af de til kommunen meddelte punkter. 

e. Park og Natur 

PE oplyste, at der stadig var dialog i gang med Aalborg Kommune vedr. træ- og lysforhold på 

Thyboevej. PE rykker for igangsætning. I skrivende stund kan det oplyses at træerne på 

Thyboevej er blevet beskåret.  

 

 

5. Kommende arrangementer og Nyhedsbreve 

 

Vedr. besøg på flyvestationen oplyste HUL, at der var medlemmer, der havde tilmeldt sig og 

allerede havde betalt, men ikke var kommet med på de 2 første besøg, idet der var overtegnet 

tilmelding til disse. HG forsøger i foråret 2013 at etablere endnu et besøg hos Air Wing 

Transport Aalborg så disse og andre medlemmer også kan få denne spændende oplevelse 

oplevelse. I skrivende stund kan det konstateres, at arrangementet er fastsat til mandag, den 

11. marts 2013 – kl. 19:00. De max. 40 tilmeldte personer vil alle blive orienteret om dette. 

 

Kommende Nyhedsbreve kunne omhandle: 

- Nabohjælp - evt. kombineret med at medlemsmøde bl.a. med besøg af Politiet med henblik 

på oplysning om forebyggende og præventive foranstaltninger.  

- hjertestarternes placering i Hasseris og hjemmeside & App for dette 

– hækkeklipning 

– placering/opsætning synlige husnumre. 

 

 

 

6. Seneste fra UCN Designskolen v/JEL 

JEL oplyste, at UCN havde udarbejdet et pilotprojekt med en App til smartphones vedr. 

vandretur i Hasseris området med turguide til at besøge ”Kunst i Hasseris” (skulpturer). JEL 

oplyste, at  projektet så lovende ud og at JEL havde overrakt en præmie til det bedste projekt. 

Det blev drøftet, hvordan HG kommer videre med dette projekt og JSK tilbød at undersøge 

hvem der professionelt kunne hjælpe med at få denne App publiceret via iTunes og til Android 

samt Windows baserede telefoner. 
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7. Generalforsamling den 11. april 2013 – kl. 19:00 

JOC gennemgik i korte træk det kommende forløb i forbindelse med afholdelse af 

generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne er alle klar over de uddelegerede opgaver. 

Det besluttedes at forespørge Aalborg Sangforening af 1843 om de igen i år vil underholde i 

ca. 20-25 minutter. 

Generalforsamling:     

 ALLE Afholdes i Kirkesalen 11.04.2013 19:00 

 JEL Reservation af Kirkesalen 01.02.2013   

 JEL Akkompagnement til Hasserissangen, klaver & sang 01.02.2013   

 LMM Bestilling af mad + drikkevarer til bestyrelsesmødet. 13 
personer. 

01.03.2013   

 LMM Bestilling af kaffe/te + øl/sodavand samt oste- & 
rullepølsemad, småkager & servietter til 
generalforsamlingen. 90 personer. 

01.03.2013   

 JEL Aftale med spejderne i "Knuden" 01.03.2013   

 JOC Dirigent til generalforsamlingen. Peter Ross Jensen 01.03.2013 OK 

 LMM 3 fl. vin til dirigenten 10.04.2013   

 JOC 
+TTJ+PE 

Udsendelse af indkaldelse til generalforsamling 09.03.2013   

         

 

8. Fordeling af faste arbejdsopgaver 

Ansvarsområde: 1. ansvarlig: 2. ansvarlig: 

Hjemmeside Torben Thorup Jensen Jens Skovgaard                    

Alle der har vilje & evne 

Nyhedsbreve Torben Thorup Jensen Preben Eihilt 

Power Point til generalforsamling Torben Thorup Jensen - 

Referater og Aktivitetsliste for 

bestyrelse mv. 

Verner Larsen Jørgen Svensson 

Svalegårdens bestyrelse Verner Larsen - 

Offentlige planer / Byggesager Jens Skovgaard Per Studsholt 

Veje & Trafik Per Studsholt Jens Skovgaard 

Administration, Winkas & Boliga Hans Ulrik Larsen Jens Ole Christensen 

Vandtårnet – Park og Natur Preben Eihilt Jens Skovgaard 

Brochurer mv. – UCN Designskolen Jens Erik Laursen Jens Ole Christensen & Preben 

Eihilt 

Akkvisition Lars Chr. Nortvig Lasse Møller Madsen, Per 

Studsholt & Jens Ole 

Christensen 

Presse Jens Ole Christensen Jens Skovgaard 

Juletræ Jens Erik Laursen - 

Julemiddag Per Studsholt - 

Arrangementer Alle - 

E-mailadresser Hans Ulrik Larsen Jens Skovgaard 
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Ovennævnte fordeling af faste arbejdsopgaver er således vedtaget på bestyrelsesmødet den 

17.01.2013. Verner Larsen overtager således sekretærfunktionen fra Torben Thorup Jensen. 

 

9. Eventuelt 

Indkøb af ny projekter blev besluttet. TTJ og JSK undersøger mulighederne og sørger for 

indkøb 

 

Næste møde: Torsdag, den 14. februar 2013 - kl. 17:30.   

Mødested:   Svalegården. 

Afbud modtaget af: Verner F. Larsen og Hans Ulrik Larsen 


