Referat af bestyrelsesmøde i
Hasseris Grundejerforening
tirsdag, den 8. november 2016

Mødested:

Svalegården.

Tidspunkt:

Tirsdag, den 8. november 2016.

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

(JIP)
(TTJ)
(JOC)
(LN)
(PS)
(PE)
(JEL)
(TBN)
(ASK)
(HUL)

Afbud fra:
 Ingen.

Referent: Lars Chr. Nortvig

REFERAT:
Jan Ipland bød velkommen til bestyrelsesmødet.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen, der er blevet udsendt den 4. november 2016 blev godkendt.
2. Nyt fra administrator.
a) Status på antal medlemmer
Administrator Hans Ulrik Larsen oplyste, at der p.t. er 1.764 aktive
medlemmer af Hasseris Grundejerforening.
b) Likviditet
Administrator Hans Ulrik Larsen oplyste, at der p.t. er ca. kr. 800.000
stående på foreningens løbende konti.
Der er således likviditet nok til de planlagte arrangementer.
c) Kontant indestående
Administrator Hans Ulrik Larsen oplyste, at der p.t. er ca. kr. 550.000
stående på foreningens konti i Spar Nord Bank og kr. 250.000 i Danske
Bank.
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3.

Temadag for bestyrelsen lørdag, den 19. november 2016 fra kl. 9:00 til
13:00 på Svalegården
Indhold for temadagen:
a) Byudviklingen i Hasseris.
b) Revision af vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen.
c) Foreningens brug af moderne medier.

4.

Byggesager og Offentlige planrammer, Trafik & grønne områder mv.
a) Jens Stoffersens Vej 3: JI rykker kommunen for svar.
b) Vedtægter – afventer Temadag.
c) De grønne områder – God kommunikation med Park og Natur – løbende
dialog med PE. Der bliver lagt billeder op på HGs hjemmeside.
d) Trafik – Solbyen – JOC kontakter Hjort fra Solbyen om der er nyt.
Vesterbro krydset ser ikke ud til at give de forventede trafikale
problemer.

5.

Kommende arrangementer
a) Hasseris Gymnasium - Musical ”Beatles” i uge 6 i 2017 – HG har
sponseret kr. 10.000.
b) Juletræet tændes den 26. november 2016, kl.16:30. Nyhedsbrev
udsendes 11.11.2016.
c) Julebrev udsendes som Nyhedsbrev i december til dem med e-mail
adresser og de medlemmer uden mail omdeles fysisk i kuverter af
bestyrelsen.

6.

Evaluering af arrangementet ”Jorden Rundt på 80 minutter”:
a) Der deltog ca. 90 medlemmer.
b) Til næste gang skal vi lige have drøftet maden, der var rigeligt og ingen
behov for de varme retter.

7.

Svalegården I/S:
a) Intet nyt, korrespondance foregår mellem advokaterne.

8.

Eventuelt:
a) Indkøb af endnu en projektor – godkendt.
b) Julefrokost den 16.12.2016 på Svalegården – afbud fra LN og JOC.
Husk Jørgen og Kirsten Svensson skal inviteres.

Næste møde:

Tirsdag, den 10. januar 2017 - kl. 17:30.

Mødested:

Svalegården

Afbud : skal være modtaget af formanden senest mandag den 9. januar 2017 - kl. 10:00.
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