Referat af bestyrelsesmøde i
Hasseris Grundejerforening
tirsdag den 13. september 2016
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Referent:

Lars Chr. Nortvig
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(ASK)

REFERAT:
Jan Ipland bød velkommen til bestyrelsesmødet.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen, der er blevet udsendt/udleveret den 6. september 2016 blev
godkendt.
Referat til godkendelse
Bestyrelsesmøde afholdt den 10. august. Referatet blev godkendt. Dog ikke
fremsendt til alle i bestyrelsen, der selv har set referatet på foreningens
hjemmeside.
2. Nyt fra administrator.
a) Status på medlemmer.
Administratoren – HUL - havde en status på medlemstallet pr. 13.09.2016, der
viste
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Antal medlemmer pr. den 13.09.2016
Antal medlemmer primo
1.754
Tilgang af medlemmer
73
Afgang af medlemmer
- 62
Antal medlemmer den 13.09.2016

1.763

3. Byggesager, trafik, grønne områder og parker.
a) Møde med forvaltningen i juni 2016.
Der er ikke kommet referat fra kommunen angående mødet.
b) Aktuelle byggesager:
Bygaden - er i strid med lokalplanen, men der er ikke noget vi kan gøre nu.
Hasserisvej 152 – nye tegningerne er jf. tidligere og i orden.
c) Grønne områder og parker:
PE tager billeder når der er maskiner i gang i området, så der kan følges med i
hvad der sker og det er jf. tidligere aftaler.
d) Trafik:
Intet nyt pt.
4.

Familietur til Egholm den 17. august 2016.
a) Vellykket tur, men ikke mange tilmeldte 42 stk. – dette skyldes nok tidspunkt
og sommerferie.
b) Samlet pris for arrangement 11.000 kr.

5.

Kommende arrangementer:
a) HG vil i marts 2017 booke et arrangement med Hasseris Gymnasium for
foreningens medlemmer. Det er en musical omhandlende ” The Beatles”,
nærmere herom senere.
b) Jorden Rundt - den 7. november 2016 - kl. 19:00 på Hasseris Gymnasium.
Invitationer udsendes primo oktober (PS).
c) Juletræet tændes - lørdag den 26. november 2016 - kl. 16:30. Nærmere
info følger.
d) Danske Bank – (JIP) var inviteret til møde i Danske Bank, Hasseris i
starten af september for at høre om muligt samarbejde om arrangement om
anvendelse af IT i fremtiden – det er HG positive overfor. Der skal aftales
yderligere møder herom inden dette kommer som et arrangement i HG regi.
e) Muligt arrangement i Bunkeren, når den åbner for offentligheden – JEL tager
kontakt.

6.

Nyheds- og Servicebreve:
a) Snerydning status – 59 % af medlemmerne har set Servicebrevet. Breve til
medlemmer uden e-mail bliver fysisk afleveret .
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7.

Svalegaarden S/I:
Sagen fra tidligere forpagter er endnu ikke afsluttet. Ny forpagter har p.t.
bestræbelser i gang, der skulle give ret til domænet: svalegaarden.dk – afklaring
herom skulle gerne snarest være afklaret.

8. Hasseris Torv m.m.:
a) Landsskabsarkitekt: Rossel laver forslag til mulighederne på torvet ved Matas,
Hasseris Pizza og Nordjyske Bank – vi afventer forslaget. JOC rykker herfor.
b) Med hensyn til Torvet i Hasseris Bymidte og pladsen foran Hasseris gamle
Rådhus, laves der en helhedsplan over muligheder for forbedringer af
områderne, hvorefter forslagene tages på til fornyet drøftelse og om det er
noget HG vil gå med i, sammen med eventuelle sponsorer fra lokalområdet.
9.

Samarbejde og evt. annoncering i Hasseris Avis:
HG vil gerne være med i et samarbejde med Hasseris Avis og lave indlæg til
om diverse arrangementer og tiltag fra HG side.

10. Eventuelt:
a. Kommunen har givet accept på beplantning af træer på Hasserisvej – syd,
egenfinansieres af beboerne.
b. Beboeres hønsehold og larm herfra – her vil vi ikke indgå involveres.
c. Danske Bank Hasseris har forslået genindførelse af Hasserisprisen og har ytret
ønske om de gerne vil sponsorere denne og vil være med et medlem i Udvalget
– dette drøftes nærmere i HG, når der kommer endeligt fra Danske Bank.

Næste møde:

Tirsdag, den 11. oktober 2016 - kl. 17.30

Mødested:

Svalegården.

Afbud modtaget fra:

Thorkil Neergaard.
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