
  
 

REMINDER 
Hasseris Grundejerforening 
Dato: 27.01.2017 
Nr.: 1a - 2017 

 

Dit medlemsnummer i Hasseris Grundejerforening er: 54321(eksempel) 

Din I-kode (indgangskode) er: xyz-ø (eksempel) (Bruges bl.a. ved ret-selv-service – tilmelding til arrangementer). 

 

 

Musical og Tapas samt ny rekord 

 

Hasseris Grundejerforening har igen i år købt en hel forestilling på Hasseris 
Gymnasium, hvor eleverne fremfører musicalen "Across the Universe" med mange af 
de gamle The Beatles sange og efter forestillingen serveres en lækker omgang Tapas i 
aulaen med hvid-/rødvin eller en vand

 

SKAL DU IKKE MED? 

 

ER DU ALLEREDE TILMELDT BEDES DU SE BORT FRA DENNE SKRIVELSE. 

 

Arrangementet afholdes på Hasseris Gymnasium, Hasserisvej 300, 9000 Aalborg 

torsdag, den 9. februar 2017 - kl. 18:15 

 
og dørene åbnes fra kl. 17:45. 

PRIS: 
Pris : kr. 100,00 pr. person  

Du kan læse mere om arrangementet på foreningens hjemmeside og i det tidligere 

udsendte Nyhedsbrev nr. 1/2017 - KLIK HER 

 
TILMELDING og BETALING:  
Sker til Hasseris Grundejerforening via foreningens hjemmeside. Her skal du bruge dit 

Medlemsnummer samt din I-kode, der begge fremgår af dette Nyhedsbrev. Når du 

på foreningens hjemmeside foretager din tilmelding, modtager du automatisk via din e-

mail en kvittering indeholdende en adgangsbillet for op til max. 4 personer fra egen 

husstand. Din tilmelding er dog først endelig gyldig, når du har indbetalt kr. 100,00 

pr. tilmeldt person til foreningens konto. Indbetalingen bedes foretaget straks ved 

tilmeldingen til: Reg. Nr. 9286 kontonummer 1935765109 og med angivelse af 

dit Medlemsnummer i tekstfeltet, dette enten via Netbank eller ved indbetaling i en 

filial af Spar Nord Bank A/S. 
Der er max. plads til 100 deltagende personer – efter først til mølle princippet… 

Tilmelding til arrangementet – KLIK HER   

 

http://hasseris.dk/nyhedsbreve/
http://selvbetjening.winkas.net/login.asp?wkid=493862
http://hasseris.dk/


 

HUSK AT MEDBRINGE DIN TILMELDING /BILLET (Modtages via din e-mail lige 

efter tilmelding). 

Sidste frist for tilmelding er fredag, den 3. februar 2017. 
 

 
 
Hasseris Grundejerforening har igen ved udgangen af 2016 slået 

en rekord i antal medlemmer af foreningen. Den 31.12.2016 

kunne der i alt registreres en tilgang af 104 nye medlemmer i det 
forgangne år samt en afgang på 100 medlemmer, hvilket giver en 

nettotilgang på 4 medlemmer for 2016. 
Så foreningens medlemstal er ved indgangen til 2017 på 

 

1.750 medlemmer 

 

Et god opbakning til Hasseris Grundejerforening af grundejerne i vores bydel til en af 

Danmarks ældste og største grundejerforeninger. Den høje medlemsprocent giver også 

bestyrelsen et godt fundament og mandat i de drøftelser og den dialog, der bl.a. finder 

sted med embedsmændene i Aalborg kommune og politikerne i vort lokale byråd. Jo 

flere medlemmer vi er, jo større styrke kan vi møde op med. 

 

Der er dog plads til flere medlemmer, så anbefal os gerne til din nabo, genbo og/eller 
bagbo. 

Venlig hilsen 

Hasseris Grundejerforening 

 

Har du bemærket, øverst på dette Brev 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 

 

Dette NyhedBrev udsendes af Hasseris Grundejerforening til medlemmer, der har oplyst 

deres e-mail adresse til foreningen. Udsendelsen sker ad-hoc og er derfor ikke med faste 

intervaller. Der kan IKKE svares på denne mail, og alle e-mail til Hasseris 

Grundejerforening bedes venligst sendt til: post@hasseris.dk 

Hasseris 

Grundejerforening 

www.hasseris.dk 

post@hasseris.dk 
 

Denne email er sendt til thorup@hasseris.dk, click her for afmelding: post@hasseris.dk 
Copyright © 2008 Company Name LLC. All rights reserved. 
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