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Referat af bestyrelsesmøde i 

Hasseris Grundejerforening 

torsdag, den 14. februar 2013 

 

Mødested:   Svalegaarden. 

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

 Deltagere:  

 Jens Ole Christensen  (JOC) 

 Jens Skovgaard   (JSK) 

 Torben Thorup Jensen  (TTJ) 

 Preben Eihilt   (PE) 

 Jens Erik Laursen (JEL) 

 Hans Ulrik Larsen (HUL) 

 Jørgen Svensson  (JS) 

 Lasse Møller Madsen (LMM) 

 

 Afbud fra:  

 Per Studsholt  (PS) 

 Verner F. Larsen  (VFL) 

 Lars Christian Nortvig (LCN) 

 

 Referent:    Jørgen Svensson. 

 

REFERAT: 

Jens Ole Christensen bød velkommen til bestyrelsesmødet. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden der er blevet udsendt den 6. februar 2012 blev godkendt med tilføjelse af pkt. 9d. 

For god ordens skyld nævnes her de aftalte kommende mødedatoer for den resterende del af 

perioden frem til næste generalforsamling den 11. april 2013.  

 

Mødedato: Sted: Tidspunkt: 

14. marts 2013 Svalegården 17:30 

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

 

Bestyrelsesmøde afholdt den 17. januar 2013. Referatet blev godkendt uden anledning 

til bemærkninger. 

 

3. Nyt fra administrator – økonomi, likviditet mv. 

 

a) Medlemsudvikling 

Administratoren – HUL - havde en status på medlemstallet pr. d.d., der viste 

Antal medlemmer pr. 14. februar 2013 

Antal medlemmer 1.458 

Afgang af medlemmer 7 

Tilgang af medlemmer 7 

 

b) Regnskab 2012 – årsopgørelse og balance 

Regnskabet er endnu ikke revisorgodkendt og en ny revisorerklæring er endnu 

ikke modtaget. HUL rykker for det. 

 

4. Byggesager, trafik mv. 

a) Kommuneplanramme for indre Hasseris.                 

HG har ikke en klar fornemmelse af, hvad status er på denne. 

 

b) Ny Lokalplan for Hasserisvej 124. 

 

JOC har korresponderet med stadsarkitekten og er blevet lovet et svar på, hvad 

kommunen og entreprenøren vil foretage sig. 

JSK ønsker, at der rykkes for svar, således at HG kan få indflydelse på en evt. ny 

lokalplan før den bliver sendt i høring. 

JOC vil dog afvente det lovede svar fra stadsarkitekten. 

5. Hasseris Torv. 

 

PE har haft kontakt med Park og Natur - Hans Tophøj for at forhøre sig om 

Kommunen ville stille pæne plantekummer op på Hasseris Torv i lighed med pladsen 

foran det gamle Hasseris Rådhus. Efter en sondering er Tophøj kommet tilbage og 

har meddelt, at det vil kommunen ikke, da vedligeholdelsen af pladsen – Hasseris 

Torv – ikke er kommunens bord, men forretningernes/erhvervsejendommenes, der 

omkranser den – Fakta, Matas, Jyske Bank. 

Næste skridt må være, at kontakte disse. 
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6. Status for App ”Kunst i Hasseris” 

 

a) Godkendelse til brug via IOS, Android, Windows mv. 

Der arbejdes videre med projektet, og slutløsningen bliver en model, hvor 

medlemmerne via et ikon på hjemmesiden kan downloade og benytte sig af 

programmet på egen smartphone, dvs. guidet tur med oplysning om distance, 

estimeret tid samt kig på kunst i Hasseris. Også velegnet til at gå tur med 

hunden, motionere, etc. 

Faciliteten forventes præsenteret på generalforsamlingen. 

 

7. Status på tilmelding af hjertestarter i Hasseris Kirke 

 

JEL har skrevet til kirken – kordegnen – og bedt om, at hjertestartere, der er 

placeret i våbenhuset og betalt af menighedsrådet bliver tilmeldt Trygs 

hjertestarterside og markeret på oversigtskort. 

 

8. Kursusdag hos Wannafind den 8. februar 2013 

 

JOC, PE og TTJ deltog og fik mere eller mindre et indtryk af, hvordan man håndterer 

en hjemmeside. TTJ demonstrerede, hvorledes ny etableret statistikfunktion nu 

virker med besøgsantal, typer, tider, etc. på hjemmesiden. 

En model for bookingsystem på hjemmesiden i forbindelse med arrangementer er 

opstillet, og udbygges nu til en færdig facilitet. Mulighed for tilkobling af en evt. 

ventelistefunktion ved max. antal pladser tilmeldt. Adgang vil skulle ske via 

foreningens hjemmeside samt medlemsnr. og I-kode. 

 

9. Kommende arrangementer og nyhedsbreve 

 

a) Præsentation af statistik for de seneste 2 nyhedsbreve. 

Der blev kigget på det sidste fra 2012, nummer 11 – Juletræet tændes og det 

første i 2013, nummer 1 – Logo og design/hjertestarter. 

Mellem 60 og 70 % af de 1321 modtagere af nyhedsbrevene åbner disse, og 

dette sker relativt hurtigt efter udsendelsen. I nummer 1 – 2013 havde 172 

klikket på linket om logoet og kun 10 på link om hjertestarter. 

 

b) Nyhedsbrev nr. 2 - 2013 

Indkaldelse til generalforsamlingen skal udsendes den 11. marts 2013. 
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Nyhedsbrev nr. 3 – 2013 

Besøg på Forsvars og Garnisons museet (se senere) den 4. april 2013 skal 

udsendes den 18. marts 2013. 

 

Nyhedsbrev nr. 4 – 2013 

Tipskupon/konkurrence skal udsendes den 30. marts 2013. Akkvisitionsudvalget 

designer tipskupon og foreslår præmier. 

Nyhedsbrevene 3 og 4 skal indeholde reminder om generalforsamlingen. 

 

c) Besøg på Air Wing Station Aalborg den 11. marts 2013. 

JEL, VFL og JS deltager. JEL modtager deltagerliste fra HUL. 

Deltagere er resten af ventelisten. 

 

d) Besøg på Forsvars og Garnisonsmuseet den 4. april 2013. 

JEL har arrangeret. Tidspunkt fra 17:00 til 19:00. 

Der køres med hold på max. 25 personer med omviser. Max. deltagerantal er 75 

personer. Omvisere betales med 350 kr. i alt. Deltagerpris 50 kr. for både 

voksne og børn. Der serveres – indendørs - burgerbolle og øl/vand – dette skal 

HG selv sørge for. LMM arrangerer indkøb af mad og drikke. 

 

 

10) Generalforsamlingen den 11. april 2013. 

 

a) Præsentation Status.  

Beretning er korrigeret og regnskab og status mangler blot revisorpåtegning. 

Sangkoret er engageret, har selv pianist. Honorar fastsættes til 1000 kr. 

indkøber. 

b) Trykning af breve med indkaldelse til generalforsamling til omdeling. 

Skal være klar primo marts og omdeles pr. hånd. 

 

 

11) Hjemmeside. 

 

a) Arkiv for gamle referater.  

JSK finder dem frem og leverer USB til TTJ. 

b) Nyt på hjemmesiden. 

Se ovenfor. 

 

 

 

 

 



 

 

Udarbejdet af: js/15.02.2013 Side 5 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i 

Hasseris Grundejerforening 

torsdag, den 14. februar 2013 

12)  Eventuelt. 

 

Diverse forslag om alternativer til julemiddag drøftet – revy/flytning til efter 

nytår. Salg af indkøbsnet/muleposer på generalforamlingen: 40 kr. pr. stk. – 3 

for 100 kr. 

 

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

Mødested:   Svalegården. 

Afbud modtaget fra: Jens Skovgaard og Lasse Møller Madsen 


