Referat af bestyrelsesmøde i
Hasseris Grundejerforening
tirsdag, den 10. januar 2017.

Mødested:

Svalegården.

Tidspunkt:

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

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:
 Hans Ulrik Larsen og Per Studsholt

Referent: Lars Chr. Nortvig

REFERAT:
Jan Ipland bød velkommen til bestyrelsesmødet.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen, der er blevet udsendt den 3. januar 2017 blev godkendt.
2. Nyt fra administrator.
a) Status på antal medlemmer
Administrator Hans Ulrik Larsen havde inden mødet oplyst, at der p.t. er
1.748 aktive medlemmer af Hasseris Grundejerforening. Af disse har 1.681
medlemmer opgivet en e-mail adresse, og der er 1.498 medlemmer, der er
tilmeldt betalingsservice via Nets.
b) Likviditet
Administrator Hans Ulrik Larsen oplyste, at der p.t. er ca. kr. 1 mio kr.
stående på foreningens løbende konti i (Spar Nord Bank og Danske Bank).
Forventet overskud i 2016 er ca. kr. 85.000.
Der er således likviditet nok til de planlagte arrangementer.
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3.

Nye arbejds- og ansvarsområder samt oplæring
a) ASK overtager medlemsadministration og HUL er i gang med oplæring
hertil.
b) Regnskabssituation:
JIP/JOC forespørger Redmark om de evt. kan overtage den
regnskabsmæssige styring og arbejde, samtidig med revision af HG.

4.

Status på hjemmesidebesøg:
Flere medlemmer bruger vores hjemmeside.
Hjemmesiden skal gøres mere tilgængelig og nem at anvende – det
kigger bestyrelsen på i 2017.

5.

Status på facebook:
Opstartet men ikke endelig endnu. En åben gruppe, men ikke klar til
offentliggørelse endnu.
Administrator: JIP, TTJ, TBN.
Redaktør: JIP, TTJ, TBN, JOC, LCN.

6.

Byggesager og Offentlige planrammer, Trafik & grønne områder mv.
a) GSM mast: Partshøring akut 6.januar 2017. HG har d.d. modtaget brev
om indsigelse. JIP har lavet indsigelse fra HG og indsendt til
kommunen. Møde den 13. januar 2017 i kirkesalen.
Hg sender besked om vi har sendt indsigelse til kommunen, kopi sendt
til gruppen på Vandværksvej.
b) Jens Stoffersens Vej: ingen nye beskeder fra kommunen, rykkes for
svar på HG`s tidligere henvendelse.
c) Lindes gård: Lokalplan for hele Bygaden laves.
b) Grønne områder:
Der er plantet nye piletræer på Thorsens Alle. Ellers ingen nyheder.

7.

Kommende arrangementer:
a) Fin Tech udsat – møde med Danske Bank i uge 3.
b) Koncert med spansk duo i kirken den 16.marts 2017, nærmere info
følger.
c) Aalborg kommunes driftsplan: Aalborg kommune sender forslag til
møde dato. Det bliver et medlemsmøde.
d) Invitere rådmand Hans H. Henriksen til borgermøde om
Blegdalsparkens fremtidige udvikling- hvornår kommer der lokalplan ,
JIP tager action.
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e) Generalforsamling: Afholdes den 20. april 2017, start kl. 19:00 i
Kirkesalen. JEL booker kirkesalen og spejderne.
f) Musical på Hasseris Gymnasium den 9. februar 2017, hel forestilling for
HG`s medlemmer. LCN laver booking klar, TTJ laver nyhedsbrev og
hjemmeside, JIP har kontakten til Gymnasiet, TBN laver opslag på
Facebook.
8.

Svalegaarden S/I:
Intet nyt.

9.

Hasseris Bymidte, status:
Willy Rossel vil gerne lave skitse for Bymidten. JIP tager kontakt til
formanden for Centerforeningen Bente Bjerring, og informerer om hvad
vi har sat i gang.

10. Eventuelt.
Hjertestarter ansøgning om opsætning af ny hjertestarter ved Rema
1000 i Hasseris Bymidte – det takker HG nej til, da der indenfor en
radius på 150 meter er opsat fire hjertestartere.
Det kunne evt. være en mulighed at få den hjertestarter som er opsat
inde i Føtex Food flyttet udenfor permanent i et opvarmet skab.

Næste møde:

Tirsdag, den 14. februar 2017 - kl. 17:30.

Mødested:

Svalegården

Afbud modtaget fra:

Jens Ole Christensen, Anders Koefod, Per Studsholt og
Lars Chr. Nortvig
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