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Referat af bestyrelsesmøde i 

Hasseris Grundejerforening 

torsdag, den 14. marts 2013 

 

Mødested:   Svalegaarden. 

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

 Deltagere:  

 Jens Ole Christensen  (JOC) 

 Torben Thorup Jensen  (TTJ) 

 Preben Eihilt   (PE) 

 Jens Erik Laursen (JEL) 

 Hans Ulrik Larsen (HUL) 

 Jørgen Svensson  (JS) 

 Per Studsholt  (PS) 

 Lars Christian Nortvig (LCN) 

 

 Afbud fra:  

 Verner F. Larsen  (VFL) 

 Jens Skovgaard  (JSK) 

 Lasse Møller Madsen (LMM) 

 

 Referent:    Jørgen Svensson. 

 

REFERAT: 

Jens Ole Christensen bød velkommen til bestyrelsesmødet. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen, der er blevet udsendt/udleveret den 6/14. marts 2013 blev godkendt. For god 

ordens skyld nævnes her aftalt kommende mødedato for den resterende del af perioden frem 

til næste generalforsamling den 11. april 2013.  

 

Mødedato: Sted: Tidspunkt: 

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

 

Bestyrelsesmøde afholdt den 14. februar 2013. Referatet blev godkendt uden anledning til 

bemærkninger. 

 

3. Nyt fra udvalg om hvervning af medlemmer. 

 

a) Status på medlemmer. 

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

Antal medlemmer pr. 14. marts 2013 

Antal medlemmer 1.455 

Afgang af medlemmer 10 

Tilgang af medlemmer 7 

 

b) Hvervning af nye medlemmer. 

Møde afholdt i udvalget (LCN, PE, JOC, LMM). Brev til ejendomsmæglerne er under 

udarbejdelse. Også henvendelse til de lokale pengeinstitutter - Danske Bank, 

Sparnord og Jyske Bank - er under udarbejdelse.  

Det overvejes, hvordan og med hvilke aktiviteter HG kan koble sig på Bymidtens 

markedsdag i foråret. Der må andet til, end det bestyrelsen tidligere har gjort - 

stille sig op på torvet og prøve at kapre medlemmer.  

Der er udarbejdet brev beregnet til beboere på Æblevangen, hvor der er 51 

potentielle medlemsemner, men kun 5 medlemmer. LCN forbereder angrebet. En 

evt. facebookaktivitet blev drøftet, men det blev konkluderet, at det ikke var nemt 

at målrette tilstedeværelsen af HG på face book til hvervning af nye medlemmer.  

Det blev fastslået, at der er størst behov for at få kontakt med unge familier med 

børn, der flytter til Hasseris, for at forøge og forynge medlemsskaren. Aktiviteter, 

som HG kan initierer for at få disse familier i tale, vil altså være meget velsete. 

 

4. Byggesager, trafik mv. 

a) Orientering om byggeri ved Hasseris Gymnasium. 

En tilbygning på ca. 700 m2 på plænen nord for gymnasiet er under overvejelse. 

Der var ingen kommentarer til planerne. 
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5. Grønne områder, beplantning mv. 

 

a) Træer ved Bundgaardsvej. 

Høje fyrretræer fældet, men genplantning i.h.t. lokalplan. 

 

b) Beplantning på hjørnet Jeronimusvej/Mester Eriksvej. 

I lokalplanen for Holbergkvarteret er der skitseret en løsning for Jeronimusvej med 

fældning af rønnetræer og egepur og derefter nyplantning og anlæggelse af 

græsarealer. Denne løsning krævede dog, at beboerne selv spædede til, og det var 

der hverken i bestyrelse eller nabokredsen opbakning til. 

 

6. Hasseris torv. 

JOC kontakter Park og Natur ved Karen Louise Høgsbro for at høre, hvad Kommunen vil være 

med til m.h.t forskønnelsen af området – græsset, bunkeren, træerne mellem Matas og Cowi 

bygningen. HG kunne evt. sponsere arbejdskraft til nedlægning af løg, som kommunen kunne 

levere. 

JOC prøver ligeledes, ved kontakt til Palle Ørtoft, at finde frem til hvilken skæbne der 

overgår/er overgået statuen ”Birgit”, der tidligere stod foran Hasserishave. 

Cowi bygningen udlejes fremover til Universitetet. 

 

7. Status på APP ”Kunst i Hasseris” 

 

 

JSK har fået melding fra gruppen – Jonas E. Hansen – om at det går fremad med App’en, som 

bliver testet og får tilføjet flere funktioner. Om den er klar til fremvisning på 

generalforsamlingen er endnu uklart. 

 

8. Afholdte og kommende arrangementer samt Nyheds – og Servicebreve. 

 

a) Besøg på flyvestationen 11. marts 2013. 

OK arrangement med 37 deltagere. God rundvisning og fin information om 

flyene etc. 

 

b) Besøg på Forsvars- og Garnisonsmuseet 4. april 2013. 

P.t. 15 tilmeldte. HG’s nye tilmeldingssystem via hjemmesiden blev 

demonstreret. 

Ligeledes blev statistik for åbnede/uåbnede mails med nyhedsbreve 

demonstreret. Nyhedsbrev nr. 2 om besøget: udsendt 1.319 mails og 48 % var 

åbnet. 
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c) Indkaldelse til generalforsamling udsendt 9. marts 2013. 

1.333 mails udsendt, 62 % åbnet. Tilfredshed i bestyrelsen med, at det trods alt 

var flere, der havde åbnet servicebrevet med generalforsamlingsindkaldelsen. 

 

d) Konkurrence for medlemmer om brug af hjemmeside/hvervning af nye 

medlemmer. 

Udvalget er ikke færdig med drøftelserne, men bliver det forhåbentlig til den 

planlagte udsendelse af Nyhedsbrev nr. 3 den 27. marts 2013. 

 

9. Generalforsamlingen den 11. april 2013 

JOC medbringer Packness bøger, LMM medbringer muleposer til salg. HUL sørger for 

kuglepenne til omdeling og JOC papir. JEL duplikerer sange og HUL medbringer stemmesedler. 

Ellers er alt aftalt og klart. 

 

 

 

10.  Nyt på hjemmesiden 

 

a) Arkiv for gamle referater.  

JSK og TTJ har lagt gamle referater tilbage fra 2002 ind på arkivet på 

hjemmesiden. 

 

11.  Eventuelt 

 

Tilbud om hækkeklipning fra Aalborg Anlægsgartneri udsendes efter generalforsamlingen. 

Prisen for HG’s medlemmer og for ikke medlemmer skal fremgå af tilbuddet.. 

Tilskud – 10.000 kr. blev godkendt til Lions Skt. Hansaften arrangement. Forudsætningen er 

naturligvis, at indbydelsen indeholder en reklame for medlemskab af HG. 

Hasserisløbet får ikke tilskud, men et sponsorat for et drenge-/pigehold hos Aalborg KFUM – 

fodbold/håndboldhold - vil blive overvejet – LCN undersøger vilkår for dette. 

JOC udsender retningslinjer for køb af IT-udstyr – hardware og software - til 

bestyrelsesmedlemmerne til anvendelse i arbejdet for Hasseris Grundejerforening og ligeledes 

retningslinjer for betaling af internet-forbindelse for særligt belastede medlemmer.  

Næste møde: Torsdag, den 11. april 2013 - kl. 17:00.   

Mødested:   Hasseris Kirke – lille sal. 

Afbud modtaget fra: Ingen modtaget. 


