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Referat af bestyrelsesmøde i 

Hasseris Grundejerforening 

torsdag, den 11. april 2013 

 

Mødested:   Lille Kirkesal, Hasseris Kirke. 

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

 Deltagere:  

 Jens Ole Christensen  (JOC) 

 Jens Skovgaard  (JSK) 

 Torben Thorup Jensen  (TTJ) 

 Preben Eihilt   (PE) 

 Jens Erik Laursen (JEL) 

 Per Studsholt  (PS) 

 Lars Christian Nortvig (LCN) 

 Lasse Møller Madsen (LMM) 

 Hans Ulrik Larsen (HUL) 

 Jørgen Svensson  (JS) 

 

 Afbud fra:  

 Ingen 

 

 Referent:   Verner Larsen. 

 

REFERAT: 

Jens Ole Christensen bød velkommen til bestyrelsesmødet. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen, der er blevet udsendt/udleveret den 7. april 2013 blev godkendt. 

 

2. Referat til godkendelse 

 

Bestyrelsesmøde afholdt den 14. marts 2013. Referatet blev godkendt uden anledning 

til bemærkninger. 
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3. Nyt fra administrator. 

 

a) Status på medlemmer. 

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

Antal medlemmer pr. den 11. april 2013 

Antal medlemmer den 31.12.2012 1.458 

Afgang af medlemmer 12 

Tilgang af medlemmer 8 

Antal medlemmer den 11.04.2013 1.454 

 

b) Hvervning af nye medlemmer. 

 

Opgave omkring Æblevangen. Der er et stort potentiale på vejen. Aktivitet 

igangsættes i uge 16. 

Vedr. Torvedag den 1. juni i Hasseris Bymidte, hvor HG skal være repræsenteret, 

aktivitet drøftes på næste bestyrelsesmøde. 

 

 

4. Byggesager, trafik mv. 

a) Ny lokalplan for Hasserisvej 124 – HK grunden  : 

HG har sendt brev til Claus Grundwald, Aalborg Kommune om fastholdelse af en 

bebyggelsesprocent på 40 samt forslag til en forbedring af selve bebyggelsen. Et nyt 

forslag og ny lokalplan må kræves sendt i høring. 

 

b) Vejforhold 

HG har i januar sendt brev til Teknik og Miljø vedr. forbedring af vejforhold i 

Hasseris men har p.t. intet hørt. PS og JOC følger op. 

 

 

5. Hasseris torv. 

Intet nyt om anbringelse af kunst på Torvet. 

 

6. Status på APP ”Kunst i Hasseris” 

 

Der blev præsenteret en prototype for bestyrelsen. Spændende projekt der forsøges 

præsenteret på aftenens generalforsamling. 
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7. Afholdte og kommende arrangementer samt Nyheds – og Servicebreve. 

 

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

40 deltagere deltog i dette arrangement. JEL oplyste at det var et rigtig fint 

arrangement og at billetbestilling via HG hjemmeside havde fungeret fint. 

 

b) Hækkeklipning 

Tilbud udsendes i maj. 

 

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

medlemmer. 

Udvalget vil have projektet færdig til efter sommerferien. 

 

d) Sponsorat KFUM (LCN)   

Trøjereklame for 2 børnehold i 3 år. LCN lukker aftalen 

 

 

8. Generalforsamlingen den 11. april 2013 

Alt er klar til. 

 

 

9.  Nyt på hjemmesiden 

 

a) Arkiv for gamle referater.  

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

hjemmesiden. 

 

 

10.  Eventuelt 

 

PS har været til møde i Byg & Land og en fin bog udgivet af denne forening blev 

overdraget JSK. 

 

Næste møde:   Torsdag, den 16. maj 2013 - kl. 17:30.   

Mødested:    Svalegården. 

Afbud modtaget fra:  Ingen modtaget. 


