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Jule/Nytårsbrev
Så er den her igen! Juletiden. Endnu et år er gået, siden vi sidst fejrede højtiden, med alt hvad
den indebærer: Stress, jag, Black Friday, kontoovertræk, julefrokoster, gaver, spiste for meget
god mad, drak for meget vin sammen med venner og familie. Alligevel ser vi med glæde frem
til en højtid med hygge og samvær med familie og venner.
Når Julen står for døren, så nærmer vi os også årets afslutning og så er det tid til at se lidt
tilbage på det forløbne år.
Hasseris Grundejerforening er en af Danmarks største og ældste grundejerforeninger med
mere end 1.700 husstande som medlemmer. Det gøre os til en betydende faktor når vi
forhandler med politikere og myndigheder om udviklingen af Hasseris og sikring af de værdier
vi sætter højt og gerne vil bevare for fremtidige generationer.
I bestyrelsen arbejder vi i årets løb med mange initiativer, både fest og alvor.
2017 har budt på flere arrangementer med interessant indhold og lidt godt til ganen.
Bestyrelsen har også brugt megen tid på at hjælpe kommunen med, at tilpasse diverse
byggerier således, at vi stadig kan blive ved med at være glade og stolte over vores bydel.
Det lykkes i nogen tilfælde, men desværre ikke i alle.
I februar havde ca. 300 medlemmer fornøjelsen af, at overvære Hasseris Gymnasiums
opførelse af musicalen "Across the Universe" med efterfølgende tapas og vin.
Gymnasiets tradition med, at opføre en musical, har vi også gjort til foreningens tradition.
Det var en meget vellykket opførelse og vi glædede os over alle de talentfulde unge, som
havde engageret sig i det vellykkede resultat.
I marts havde foreningen arrangeret et møde med kommunens parkforvaltning, hvor
stadsgartner Kirsten Lund Andersen afslørede enestående evner som fortæller om
forvaltningens planer for vedligeholdelse af de grønne områder i Hasseris. Kirsten afslørede
også fremragende pædagogiske evner i den efterfølgende debat.
Marts bød også på en smuk koncert i Hasseris Kirke med en fransk/russisk guitarduo.
I april afholdt vi den årlige ordinære generalforsamling, hvor der blev valgt nye
bestyrelsesmedlemmer. Thorkil Neergaard og Anders Koefoed rykkede op fra suppleanter til
bestyrelsesmedlemmer. Jacob Kabbel og Susanne Sloth Kristensen blev valgt ind som nye
suppleanter.
August bød på en særdeles vellykket udflugt til den nye fantastiske Vestre Fjordpark, hvor
både vejret og beværtningen behandlede os godt. De to rundvisere fra kommunen var
særdeles vidende og vindende.
Oktober bød på et særdeles vellykket og velbesøgt medlemsmøde, hvor ca 200 medlemmer
fik lejlighed til at udspørge kandidater til det forestående kommunalvalg. Vi fik ved den
lejlighed løfte fra rådmand Hans Henrik Henriksen om, at Hasseris ikke er omfattet af
kommunens fortætningsplaner og at Hans Henrik Henriksen vil igangsætte en helhedsplan for
Hasseris med involvering af borgerne, sådan som vi har efterspurgt det i lang tid.
Snerydningsaftalen fortsætter som de foregående år med pæne rabatter for medlemmerne.
Juletræet ved kirken tændtes den 2. december 2017 med sang, gløgg/saftevand æbleskiver
og forventningsfulde børn. I den anledning er juletræet blevet forsynet med dobbelt så meget
lys, som de foregående år.
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Sager: Som sædvanligt har foreningen engageret sig i lokalplaner og enkeltsager, som
kommunen har behandlet. Det drejer sig bl.a. om lokalplanforslaget for Byengen i den sydlige
ende af Bygaden i Gl. Hasseris. Ved fælles indsats lykkedes det Hasseris Grundejerforening og
landsbyforeningen, at få planen ændret så det passer bedre ind i området, men vi er langt fra
tilfredse.
Kommunen sendte et forslag til en større ombygning af Lindes Gård på Bygaden i høring. Vi
påpegede, at planerne var lokalplanpligtige, hvorefter By- og Landskabsudvalget besluttede, at
der skal udarbejdes forslag til lokalplan.
Herudover har vi adskillige gange overfor kommunen påpeget, hvor skævt og uantageligt
sagen vedr. "Skrænthusene" har kørt i forhold til borgerne. Det har ikke givet synlige
resultater, så vi kan håbe, at eksemplet skærper kommunens respekt for procedurer og
borgernes interesser.
Vi har løbende forholdt os til forskellige enkeltsager. I en del sager har kommunen lyttet til os.
Vores opfordring om, at kommunen iværksætter en åben debat med Hasserisborgerne om
bydelens fremtidige udvikling er hørt. Rådmanden har nu offentligt erklæret, at borgerne vil
blive involveret i udarbejdelsen af en helhedsplan for Hasseris.
Sponsorater: Hasseris Grundejerforening vedtog tidligere på året en "Sponsorpolitik" så der
er klare betingelser for, hvad foreningen vil støtte.
Herefter har vi støttet KFUM i deres arbejde med ungdommen herunder spejdertroppen
Knuden. Vi har givet tilsagn om støtte til udvikling af et aktivitetsområde ved Gl. Hasseris
Skole. Vi støtter også Hasseris Kirke til at flytte deres hjertestarter udenfor kirken.
2018 står for døren og Hasseris Grundejerforening står overfor sit 125 års jubilæum. Det
kommer I til at høre meget mere om i året der kommer.
Bestyrelsen har et fromt juleønske: Husk, at vi arbejder frivilligt og med stor glæde. I kan lette
bestyrelsens arbejde ved at tilmelde jeres kontingentindbetaling til Nets, det vil spare os rigtig
megen tid. Vi opfordrer også alle til at få en e-mailadresse, så vi kan kommunikere digitalt om
alle de spændende begivenheder der sker i Hasseris Grundejerforenings regi.
I ønskes alle en glædelig Jul og et godt Nytår.
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