
   

SERVICEBREV 
Hasseris Grundejerforening 
Dato: 14.03.2018 
Nr.: 1 - 2018 
 

 

Dit medlemsnummer i Hasseris Grundejerforening er: 33333 

Din I-kode (indgangskode) er: 123-4 (Bruges bl.a. ved ret-selv-service – tilmelding til arrangementer). 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i 

Hasseris Grundejerforening 

torsdag, den 19. april 2018 - 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 2017 

  

4. Fastsættelse af kontingent for 2019 

  

5. Behandling af indkomne forslag 

  

6. Valg til bestyrelsen: 

1) Lars Christian Nortvig, (afgår efter tur, villig til genvalg). 

2) Preben Eihit (afgår efter tur, villig til genvalg)  

3) Per Studsholt (afgår efter tur, villig til genvalg) 

4) Bestyrelsen foreslår Jacob Kabbel (villig til valg). 

 

Bestyrelsen har jfr. vedtægternes § 5 et ønske om at udvide bestyrelsen fra 7 til 8 

medlemmer. Dette er begrundet i en større aktivitet i bestyrelsesarbejdet, som 

ønskes tilført lidt flere ressourcer. 

5) Bestyrelsen foreslår derfor Susanne Sloth Kristensen valgt til bestyrelsen (villig til 

valg) 

  

Valg af suppleanter: 

a) Bestyrelsen foreslår: Britta Magnussen (villig til valg) 
b) Bestyrelsen foreslår: Anne Hockheim Magnussen (villig til valg) 

 

 

 

http://hasseris.dk/


 

7. Valg af 2 revisorer:  

Bestyrelsen foreslår:  

a) Redmark, Statsaut. Revisorer, Hasseris Bymidte (villig til genvalg) 

b) Verner Larsen (villig til genvalg)  

 

8. Eventuelt. 

 

Bestyrelsens beretning samt regnskab for 2017 vedhæftes herunder: 

 

Resultatopgørelsen 2017 

 

Balance 2017 

 

Bestyrelsens beretning for 2017-18 

 

Bestyrelse 

 

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

foreningens adresse post@hasseris.dk senest, den 7. april 2018. 

 

Kontingent for 2019 foreslås uændret til kr. 150,00. 

 

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

  

Ny mailadresse bedes venligst sendt til adm@hasseris.dk eller ring til telefon 
98188111. 

Venlig hilsen 
 

Bestyrelsen for 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 Servicebrev 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 %%emailaddress%%, click her for afmelding: post@hasseris.dk 

Copyright © 2008 Company Name LLC. All rights reserved. 
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