
   

SERVICEBREV 
Hasseris Grundejerforening 

Dato: 10.03.2019 
Nr.: 1 - 2019 
 

 

Dit medlemsnummer i Hasseris Grundejerforening er: 65432 

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 11. april 2019 - 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 2018. 

     4.  Fastsættelse af kontingent for 2020. 

     5.  Behandling af indkomne forslag. 

     6.  Valg til bestyrelsen: (du kan se bestyrelsen mv. på dette link) - KLIK 
HER 

1. Torben Thorup Jensen (afgår efter tur, villig til genvalg) 

2. Thorkil B. Neergaard (afgår efter tur, villig til genvalg) 
3. Anders Koefoed (afgår efter tur, villig til genvalg) 

4. Hans Ulrik Larsen (afgår efter tur, ikke villig til genvalg) 
5. Bestyrelsen foreslår Steen Sloth Olsen (villig til valg) 
6. Bestyrelsen foreslår Mogens Vinther (villig til valg). 

 

 

http://hasseris.dk/bestyrelse/
http://hasseris.dk/bestyrelse/
http://hasseris.dk/


 

          Valg af suppleanter. 

1. Bestyrelsen foreslår: Erik Dam (villig til valg). 
2. Vi mangler en kandidat til valg som 2. suppleant. 

       7.  Valg af 2 revisorer. Bestyrelsen foreslår: 

1. Redmark, statsaut. Revisorer, Hasseris Bymidte 
2. Verner Larsen (villig til valg). 

      8.  Eventuelt. 

Bestyrelsens beretning for bestyrelsesåret 2018-2019 samt 

årsregnskabet for 2018 - KLIK HER - kan læses/udskrives via 
foreningens hjemmeside. 

Forslag fra medlemmerne skal jfr. vedtægternes § 8 indsendes 
skriftligt til foreningens adresse senest, den 28. marts 2019. 

Adressen er post@hasseris.dk  

Kontingent for året 2020 foreslås uændret fastsat til kr. 150,00.  

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

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen har bestyrelsen som ønsket på de seneste 

2 afholdte generalforsamlinger nu indført en tilmeldingsordning. Dette til sikring af, at 

der udelukkende gives adgang for medlemmer samt tildeles en stemme pr. medlem. 

Hvis du ønsker at tilmelde dig, skal du anvende dit medlemsnummer samt din I-

kode. 

Læs og følg denne vejledning 

1. Klik på dette link - KLIK HER 

2. Indtast dit medlemsnummer samt din I-kode 

3. Vælg menupunktet tilmelding 

4. Tilmeld 1 eller 2 personer og tryk TILMELD. 

Du vil i løbet af et øjeblik modtage en kvittering for din tilmelding i form af en 

adgangsbillet, som du bedes udskrive og medbringe til generalforsamlingen. Du kan 

også medtage kvitteringen på en smartphone eller en tablet til forevisning. Her vil vi 

være klar til at byde dig velkommen. 

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 
Vestermarksvej 3 

9000 Aalborg 
www.hasseris.dk 
post@hasseris.dk 
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