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Glædelig Jul og Godt Nytår til medlemmerne
af Hasseris Grundejerforening
Nu er det igen tid til, at vi skal fejre julen og nyde roen sænke sig over det ganske
land inden vi alle skal byde det nye år 2019 velkommen.
Året 2018 var jo et jubilæumsår i Hasseris Grundejerforening, hvor vi den 18. juli
kunne notere et 125 års jubilæum i foreningen. Hasseris Grundejerforening er dags
dato iflg. hvad bestyrelsen har kunnet registrere en af landets ældste (måske den
ældste) grundejerforeninger i Danmark. Vi er tillige også en af landets største
grundejerforeninger, når der måles på antallet af medlemmer. Et 125 års jubilæum
syntes bestyrelsen skulle markeres, hvilket resulterede i, at der i løbet af 2018 er
afholdt ekstraordinært mange arrangementer og herunder et særligt
Jubilæumsarrangement i august, hvor Aalborgs borgmester Thomas Kastrup Larsen
var på talerstolen for at lykønske jubilaren og takke for et godt samarbejde, der til
tider kunne sammenlignes med et godt gammelt ægteskab, når bølgerne gik højest.
Han konstaterede også, at jubilarens alder til trods var dampen ikke gået af
engagementet og interessen for bydelen Hasseris. Trods alt var samarbejdet dog godt
og han håbede, at det ville fortsætte sådan.
I 2018 har vi tilbudt følgende arrangementer til medlemmerne:
22. marts
19. april
8. maj
26. august
4. september
22. november
29. november
1. december
5. december
8. december

Foredrag med kostvejleder Helle Johnsen om ”Kost og Motion”.
Ordinær generalforsamling i Hasseris Grundejerforening
Besøg i Aalborg Zoologiske Have hvor vi sagde godnat til dyrene.
125 års Jubilæumsarrangement m/Det Store Kagebord og show med
Rune Klan.
Rundvisning på ”Spritten” og Cloud City.
Info-aften m/forfatteren Erik Iversen om bogen om arkitekt Jacob
Blegvad.
Udlevering af bogen om arkitekt Jacob Blegvad fra Hasseris Bibliotek
10:30 – 13:00.
”Juletræet Tændes” i samarbejde med menighedsrådet og Hasseris
Kirke.
Udlevering af bogen om arkitekt Jacob Blegvad fra Hasseris Bibliotek
16:30 – 19:00.
Udlevering af bogen om arkitekt Jacob Blegvad fra Hasseris Bibliotek
10:30 – 13:00.

Den 15. september havde vi igen mulighed for at tilbyde vore medlemmer en aftale
om Snerydning & Glatførebekæmpelse i vintersæsonen 2018-19. Dette er resulteret i
at mere end 300 medlemmer er tilmeldt denne ordning.
Her i december kan vi med glæde konstatere, at Aalborg Kommune nu er gået i gang
med at gøre venstresvingsbanen fra Hasserisvej til Svalegårdsvej længere, så den
ligeud gående trafik på Hasserisvej ind mod centrum nemmere kan passere og ikke så
nemt hober en stor kø af biler op bag sig.
2018 var også året hvor bestyrelsen i august måtte gennem en ekstraordinær
konstituering af bestyrelsen, idet den tidligere formand lige pludselig meddelte, at han
stoppede dels som formand, men også i bestyrelsen og dette 3 uger før det store
jubilæumsarrangement skulle afholdes. Bestyrelsen blev konstitueret og vi fik i
fællesskab styr på de forskellige sager og arrangementer. I november måtte vi igen
have en ny konstituering, idet foreningens tidligere kasserer meddelte, at
vedkommende stoppede i bestyrelsen, grundet en fraflytning ud af foreningens
medlemsområde. Vi fik valgt en ny kasserer og er nu igen kørende.
Vi har derfor søgt efter nye potentielle kandidater til bestyrelsen. Her mangler vi et
emne til efter en oplæringsperiode at kunne overtage posten som kasserer. Denne
person skal gerne være bekendt med bogføring, betaling af fakturaer, bogføring af
kontingenter mv. Her skal påregnes et tidsforbrug på ca. 4-5 timer ugentligt.
Vi mangler også en person, der efter en oplæring kan overtage vedligeholdelsen og
fornyelsen af foreningens hjemmeside. Her skal påregnes et tidsforbrug på ca. 2-3
timer ugentligt. Vi kan sagtens se vedkommende arbejde sammen med folkene bag
foreningens profil på facebook, udsendelse af Nyhedsbreve mv.
Vi mangler også et emne til bestyrelsen, der vil arbejde med byggesager i nabohøring,
offentlige planrammer (kommuneplanramme og lokalplan) som eksisterende planer og
forslag til nye.
Vi søger personer, der har en interesse for bydelen Hasseris og gerne vil yde en
indsats for at værne om denne. Bestyrelsen mødes gerne 9-10 gange årligt til
bestyrelsesmøder og herudover kan der være udvalgsmøder for enkelte
arrangementer eller særlige igangværende sager. Vi deltager typisk også i de
arrangementer der afholdes i foreningen.
Bestyrelsesmøder er den anden tirsdag i hver måned i tidsrummet kl. 17:30 – 21:00
og møderne afholdes på Svalegården.
Er dette noget der kunne interessere dig, er du velkommen til en uforpligtende
samtale om dette – så ret henvendelse til post@hasseris.dk og vi kontakter dig.
Til slut vil jeg på bestyrelsen og egne vegne gerne ønske alle medlemmer en glædelig
jul og et godt nytår.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for
Hasseris Grundejerforening
Torben Thorup Jensen
Formand for bestyrelsen

