Referat fra bestyrelsesmøde i
Hasseris Grundejerforening tirsdag,
den 11. oktober 2016.

Mødested:

Svalegaarden

Tidspunkt:

Tirsdag, den 11. oktober 2016 – kl. 17:30

Dagsorden udsendt:

Tirsdag, den 4.oktober 2016

Afbud modtaget fra:

Lars Chr. Nortvig og Thorkild.

Referent:

Jens E Laursen

Referat:
ad 1. Godkendelse af dagsorden, som blev godkendt uden bemærkninger.
ad 2. Nyt fra administrator a) p.t. er der 1764 medlemmer,
hvoraf 316, medlemmer ikke er tilmeldt pbs.
b) Økonomi: stabil udviklingad 3. Arbejdsfordelingen i bestyrelsen. Blev kort drøftet og tages op på temamødet med
henblik på evt. revision.
Temamødet er den 19. november fra kl. 9 til 13 på Svalegården.
ad 4. Kontrakt om annoncering i Hasseris Avis, blev godkendt.
ad 5. Nyt fra udvalgene, behandlingen tages op på temamødet den 19. november.
ad 6. Byggesager, trafik, grønne områder, parker mv.:
Aktuelle byggesager – ingen nye sager.
De grønne områder - enighed om, at arrangere et medlemsmøde om kommunens
driftsplan.
Preben har kontakt til kommunen om et medlemsmøde.
Trafik - "gennemkørsel forbudt i Solbyen". Problemet blev drøftet. Jens Ole undersøger
et par kontakter og sammen med Jan Ipland og Per Studsholt forsøger de at lande
problemet ved en fælles drøftelse med de lokale beboer.
ad 7. Kommende arrangementer.
Medlemsmøde, hvor f.eks. stadsgartneren præsenterer Aalborg Kommunes driftsplan for
de grønne områder. Debat om, i hvilket omfang vi som forening og beboere i området kan
medvirke til at udarbejde og prioriterer indsatsen.
- efter mødet har formanden haft kontakt til Hasseris Gymnasium. De afholder deres Beatles
forestilling i uge 6. Nærmere herom på næste møde.

Udarbejdet af: JEL/16.10.2016
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den 11. oktober 2016.

ad 8. Svalegaarden S/I.
Torben orienterede om status på sagen. Der er intet nyt.
ad 9. Hasseris Bymidte.
Jan præsenterede en plan for, hvor vi kan sætte ind for at forbedre Hasseris Bymidte.
Bestyrelsen fandt planen meget interessant og Jan vil arbejde videre med den.
ad 10. Principdiskussion om evt. samarbejde med sponsorer. Vi vil gerne arbejde sammen
med sponsorer. Vi skal undgå faste samarbejdsrutiner og partnere. Det skal være den
enkelte sag vi evt. samarbejder om. Ethvert samarbejde skal fremstå som
Grundejerforeningens, men må gerne indeholde sponsorens budskab så længe det tjer
foreningens og medlemmernes interesse.
ad 11. Forespørgsel fra Hasserisstuerne om køb af bog om "Arne Jacobsen og CAC.
Bogens fokus er uden for foreningens område, hvorfor vi ikke ønsker, at købe bogen.
ad 12. Hasserisløbet 23.10.16.
Næste møde:

8.11. november 2016

Mødested:

Svalegaarden

Udarbejdet af: JEL/16.10.2016

