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Dato: 08.08.2018 

Nr. 4-2018 

Til: Medlemmets navn 

Medlemsnummer: Dit nummer 
I-kode: Din kode 

Ny konstituering af bestyrelsen 
- den 8. august 2018 

Formanden for bestyrelsen Jan Ipland meddelte torsdag, den 2. august 2018, at han efter en 

række personlige overvejelser har valgt at trække sig som formand for og som medlem af 

bestyrelsen i Hasseris Grundejerforening. Denne udtræden har medført, at der jfr. foreningens 

vedtægter skal foretages en ny konstituering af bestyrelsen, hvilket er gennemført dags dato. 

Ny formand bliver den tidligere næstformand, Torben Thorup Jensen, der har været med i 

bestyrelsesarbejdet i mere end 11 år. 

I forbindelse med Jan Iplands udtræden af bestyrelsen rykker suppleanten Britta Kjeldberg 

Magnussen automatisk ind i bestyrelsen, idet hun er valgt som 1. suppleant til bestyrelsen på 

generalforsamlingen i april 2018. 

Vi takker Jan Ipland for den arbejdsindsats han har ydet for foreningens virke, fortæller den 

nye formand, Torben Thorup Jensen, der p.t. sammen med den øvrige bestyrelse har travlt 

med at få de sidste detaljer på plads til den store 125 års Jubilæumsfest på Hasseris 

Gymnasium søndag, den 26. august 2018, hvor det skal fejres bl.a. med ”Det Store Hasseris 

Kagebord” for ca. 350 af foreningens medlemmer. 

Hasseris Grundejerforening der er en af landets største og ældste grundejerforeninger med 

sine knap 1.700 medlemmer kunne nemlig den 11. juli 2018 notere sit 125 års jubilæum.. 

Bestyrelsen har som vedtægterne for foreningen foreskriver afholdt et konstituerende 

bestyrelsesmøde, hvor der valgt følgende fordeling af posterne og disse er: 

Formand  : Torben Thorup Jensen 

Næstformand : Thorkil F. B. Neergaard 

Kasserer  : Jacob Kabbel 

Sekretær  : Britta Kjeldberg Magnussen 

Øvrige medlemmer af bestyrelsen er: Preben Eihilt, Anders Kofoed, Susanne 

Sloth Kristensen og Lars Chr. Nortvig. 

Som suppleant er fortsat valgt: Hans Ulrik Larsen. 

Bestyrelsen vil i tiden frem til næste generalforsamling den 11. april 2019 også søge at finde 

nye kandidater, der ønsker at bidrage til foreningens arbejde til fordel for vores bydel. - 

Særligt søger vi bestyrelseskandidater, som kan hjælpe med økonomistyringen (bogføring, 

betaling af regninger mv.), spørgsmål vedr. byplanfaglige emner samt behandling af 

byggesager i høring. Som debatteret på den seneste generalforsamling i foreningen ønskes der 

gerne flere kvinder, repræsenteret i bestyrelsen, men det er selvfølgelig de rette 
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kvalifikationer, der er afgørende med henblik på driften af foreningen og udførelsen af de 

opgaver, vi skal varetage, pointerer den nyvalgte formand Torben Thorup Jensen. 

Venlig hilsen 

Hasseris Grundejerforening 

www.hasseris.dk 

www.facebook.com/Hasserisgrundejerforening 

 
Dette nyhedsbrev udsendes af Hasseris Grundejerforening til de 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. På foreningens hjemmeside: 
www.hasseris.dk kan andre informationer om og fra foreningen læses. Afmelding af dette nyhedsbrev kan ske til 

ovennævnte e-mail adresse.  
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