
 

 

SERVICEBREV 

Hasseris Grundejerforening 
01.02.2013 / Nr.1 

 

    Dit medlemsnummer i Hasseris Grundejerforening er: 65432 

    Din I-kode (indgangskode) er: 123-4 

    (Bruges bl.a. ved ret-selv-service - læs mere om dette på hjemmesiden) 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i 

Hasseris Grundejerforening 

torsdag, den 11. april 2013 - kl. 19:00 
i Kirkesalen i Hasseris Kirke 

(Indgang fra Thorsens Alle) 

Dagsorden 

 

 

  1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2012. 

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Valg til bestyrelsen: (du kan se bestyrelse mv. på dette link) - KLIK HER 

a. Jens Ole Christensen (afgår efter tur, villig til genvalg) 

b. Jens Skovgaard (afgår efter tur, villig til genvalg) 

c. Jens Erik Laursen (afgår efter tur, villig til genvalg) 
d. Torben Thorup Jensen (afgår efter tur, villig til genvalg). 

 Valg af suppleanter: 

I. Lasse Møller Madsen (villig til genvalg) 

II. Lars Christian Nortvig (villig til genvalg). 

 

7. Valg af 2 revisorer. Bestyrelsen foreslår: 

* Dennis Møller 

* Jørgen Svensson. 

8. Eventuelt. 

Bestyrelsens beretning samt regnskab for 2012 kan ses på foreningens 

hjemmeside: KLIK HER 

Forslag fra medlemmerne skal jfr. vedtægternes § 7 indsendes skriftligt til 

 

http://hasseris.dk/bestyrelse/
http://hasseris.dk/beretning-og-regnskab-for-2012-til-godkendelse-paa-generalforsamlingen/


 

  

foreningens adresse senest, den 28.marts 2013. 

Kontingent for året 2013 er fastsat til kr. 150,00. De medlemmer, der er tilmeldt Nets 

(PBS), vil kunne se betalingen på betalingsoversigten for maj måned. Øvrige medlemmer 

vil i april modtage et indbetalingskort, der kan benyttes på posthuse og i pengeinstitutter. 

Vi vil gerne opfordre alle, der modtager indbetalingskort, til at blive tilmeldt betaling via 

Nets (PBS). Det er både billigere og lettere for foreningen. Du kan tilmelde din betaling 
via foreningens hjemmeside - KLIK HER 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved ”en bid brød” mv. 
 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for 

Hasseris Grundejerforening 

Har du bemærket, at øverst på dette Servicebrev fremgår dit 
medlemsnummer samt din I-kode (indgangskode).  
Disse kan du som medlem anvende på foreningens hjemmeside 
ved bl.a. ret-selv-service, tilmelding til arrangementer mv. 
Læs mere om dette ved at foretage et KLIK HER 

Gem dit:  

MEDLEMSNUMMER 

samt din: 

I-KODE 

 

Denne email er sendt til post@hasseris.dk click her for afmelding: post@hasseris.dk 

Copyright © 2008 Company Name LLC. All rights reserved. 

 

http://hasseris.dk/betalingsservice/
http://www.winkas.dk/wkkartotek/login.asp?wkid=493862&navid=1
mailto:t@hasseris.dk

