Referat af konstituerende
bestyrelsesmøde i Hasseris
Grundejerforening tirsdag, den
17. maj 2016

Mødested:

Svalegården.

Tidspunkt:

Tirsdag, den 17. maj 2016 - kl. 17:30.

Deltagere:










Jan Ipland
Torben Thorup Jensen
Jens Ole Christensen
Lars Chr. Nortvig
Preben Eihilt
Per Studsholt
Jens Erik Laursen
Thorkil Neergaard
Anders Skeem Koefoed

(JIP)
(TTJ)
(JOC)
(LCN)
(PE)
(PS)
(JEL)
(TBN)
(ASK)

Afbud fra:

Hans Ulrik Larsen, (HUL) og Preben Eihilt, (PE).

Referent:

Lars Chr. Nortvig, (LCN).

REFERAT:
Jens Ole Christensen bød velkommen til det konstituerende bestyrelsesmøde i Hasseris
Grundejerforening efter den afholdte ordinære generalforsamling den 14. april 2016. Som
reglerne i forretningsordenen for bestyrelsen foreskriver det blev mødeledelsen herefter
overdraget til det bestyrelsesmedlem, der har den største anciennitet – nemlig Per Studsholt.
Per Studsholt blev herefter mødeleder og påbegyndte konstitueringen af den ny bestyrelse
med valg af formand. Inden valget kunne finde sted blev det fastslået, at foreningens formand
Jens Ole Christensen efter eget valg og 7 år som formand ønskede at stoppe på denne post,
men til gengæld havde valgt at fortsatte i bestyrelsen.
1. Konstituering af bestyrelse:
Per Studsholt, (PS) måtte derfor spørge til om der var forslag til kandidater til valg
som ny formand for bestyrelsen af Hasseris Grundejerforening.
Bestyrelsen pegede enstemmigt på Jan Ipland, (JIP) som ny formand – hvilket
Jan Ipland (JIP) accepterede og takkede ja tak til. Jens Ole Christensen, (JOC)
bliver i starten mentor og sætter Jan Ipland, (JIP) ind i formandsarbejdet.
Som næstformand: blev Torben Thorup Jensen, (TTJ) genvalgt.
Som kasserer: blev Jens Ole Christensen, (JOC) valgt.
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Som sekretær med ansvar for referater og ansvarlig for eventbooking: blev
Lars Chr. Nortvig valgt.
Som administrator: blev Hans Ulrik Larsen, (HUL) genvalgt med Jens Ole
Christensen, (JOC) som 2. mand på posten. Hans Ulrik Larsen, (HUL) står for
oplæring af Anders Koefoed, (ASK).
Til Udvalget for Byggesager og Offentlige Planrammer: blev Jan Ipland,
(JIP), Per Studsholt, (PS) og Jens Ole Christensen, (JOC) genvalgt.
Til Udvalget for Trafik & Veje: blev Per Studsholt, (PS), Jan Ipland, (JIP) og
Jens Ole Christensen, (JOC) genvalgt.
Til Udvalget for gennemgang af foreningens vedtægter samt
forretningsorden for bestyrelsen: blev valgt Jan Ipland (JIP), Torben Thorup
Jensen (TTJ) og Anders Skeem Koefoed (ASK).
Til Udvalget for fejringen af foreningens 125-års jubilæum, den 11. juli 2018:
blev valgt Jan Ipland, (JIP), Torben Thorup Jensen (TTJ) og Thorkil Neergaard
(TBN).
”De grønne områder”: med kontakt til By- og Landskabsforvaltningen og
herunder også Park og Natur blev et genvalg af Preben Eihilt, (PE).
Som foreningens Hostmaster: blev Preben Eihilt, (PE) genvalgt.
Som foreningens Webmaster: blev Torben Thorup Jensen, (TTJ) og med Jan
Ipland, (JIP) som 2. mand på posten.
Som udsender af Nyhedsbreve og Servicebreve: blev Torben Thorup Jensen,
(TTJ) og med Jan Ipland, (JIP) som 2. mand på posten.
Som ansvarlig for udsendelse af tilbud vedr. Snerydning og kontaktperson:
blev Jens Ole Christensen, (JOC) genvalgt.
Som kontaktperson til Hasseris Kirke og Spejdertroppen Knuden samt
arrangør af Juletræet tændes: blev Jens Erik Laursen, (JEL) genvalgt
Som medlem af S/I Svalegaardens bestyrelse indtræder Torben Thorup
Jensen, (TTJ).
Events: Alle medlemmer af bestyrelsen får ansvaret for 1 event årligt.
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Ad hoc opgaver: Thorkil Neergaard, (TBN) og Anders Skeem Koefoed, (ASK)
Oplæring: Hans Ulrik Larsen, (HUL) står for oplæring af Anders Koefoed Skeem,
(ASK), Preben Eihilt, (PE) samt Lars Chr. Nortvig, (LCN).
Kontakt til Pressen: Jan Ipland, (JIP).

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen, der er blevet udsendt/udleveret den 8. maj 2016 blev godkendt.

3. Nyt fra administrator.
a) Status på medlemsantallet.
Administratoren - havde oplyst et medlemstal pr. 17. maj 2016, der viste
Antal medlemmer pr. den 17.05.2016
Antal medlemmer
1.462
Tilgang af medlemmer
?
Afgang af medlemmer
?
Antal medlemmer den 17.05.2016
1.462
b) Medlemmer der ikke er tilmeldt Nets/PBS.
Bestyrelsen afventer kommentar fra administrator Hans Ulrik Larsen, (HUL).

4. Byggesager, trafik og grønne områder m.m.:
a) Byggesager:
Udvalget for Byggesager og Offentlige Planrammer holder møde med Aalborg
Kommune den 13. juni 2016, hvor der bl.a. skal ske en drøftelse af nye og
relevante byggesager i området.
b) Grønne områder:
Området ved Kridtgraven er plaget af vækst af skærmplanten bjørnekloen.
Mail sendes til Park og Natur så vi kan få en status på den indsats som der
anvendes i området.
c) Trafik - Forberedelse af møde med Forvaltningen:
1) Solbyen – skilt gennemkørsel forbudt opsat – de offentlige instanser
vil ikke flytte skiltet. Mail herom til Aalborg Kommune sendes af PS.
2) Cykelsti i Hasserisgade – hvad er status?
3) Indkørsel / udkørsel - Almen Kirkegaard. Dårlige oversigtsforhold til
smalle ind- og udkørsler. Farlige situationer opstår jævnligt her.
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5. Evaluering af den ordinære generalforsamling, den 14. april 2016.
1) Forløb jfr. vedtægterne.
2) Ikke den store aktivitet og spørgelyst.
3) Vi tolker den gode ro og orden, som medlemmernes tilfredshed med
bestyrelsen.
6. Kommende arrangementer/events:
1) ”Jorden Rundt på 80 minutter” – et foredrag af Anna og Per
Studsholt, evt. den 3. november 2016 - kl. 19:00 – afholdes evt. i
Kirkesalen eller Hasseris Gymnasium.
2) Tour de Egholm – evt. den 17. august 2016 - kl. 17:00. Jens Erik
Laursen, (JEL) tager kontakt til naturvejleder Esben Buch, Egholmfærgen og sørger for bestilling af mad. Lars Chr. Nortvig, (LCN) er
medansvarlig på denne event.
7. Nedsættelse af udvalg til revidering af vedtægter:
Udvalget består af: Jan Ipland, (JIP), Torben Thorup Jensen, (TTJ), Thorkil
Neergaard, (TBN) og Anders Koefoed Skeem, (ASK).
8. Eventuelt
1) JOC mødes med Keld Jacobsen (områdedirektør i Nordjyske Bank,
Hasseris) – der vil komme med et svar omkring en evt. etablering af
et ”Hasseris Torv”. Svar forventes ultimo maj/primo juni 2016.
2) Pladsen foran advokatfirmaet Børge Nielsen og dermed også det
tidligere rådhus i Hasseris, der har status som et offentligt område
ejet af Aalborg kommune, skal gøres mere kendt og synlig med sine
herligheder blandt indbyggerne i Hasseris. Her er mulighed for en god
lækrog, flotte bede med skønne planter samt flere kunstværker og
heraf flere med vandkunst udstillet. Bestyrelsen vil arbejde for at
pladsen vil blive mere benyttet og synes absolut at være et besøg
værd.
3) Vandtårnet – Preben Eihilt, (PE) kontakter Aalborg Kommune, der jo
nu er ejer af Vandtårnet omkring den dør, der er monteret i
vandtårnet. Døren passer ikke til tårnet rent arkitektonisk! Kan døren
evt. skiftes?
4) Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde i S/I Svalegaarden den 20.
juni 2016 og her vil Torben Thorup Jensen, (TTJ) deltage som
bestyrelsens repræsentant.

Næste møde:

Tirsdag, den 9. august 2016 - kl. 17:30.

Mødested:

Svalegården.

Afbud modtaget fra:

Lars Chr. Nortvig, (LCN).
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