Referat fra bestyrelsesmøde i
Hasseris Grundejerforening tirsdag,
den 14. februar 2017

Mødested:
Tidspunkt:

Svalegaarden
Tirsdag, den 14. februar 2017 – kl. 17:30

Dagsorden udsendt:
Afbud modtaget fra:

Tirsdag, den 6. februar 2017.
Jens Ole Christensen, Lars Chr. Nortvig, Anders Koefoed og Per
Studsholt.
Jens Laursen.

Referent:

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden.
a) Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
2. Nyt fra administrator:
1. Administrator:
a) Antal medlemmer er dags dato på 1.742 stk. Dette er en
nedgang på -8 for 2017 til dato.
2. Økonomi: Herunder forslag fra Jens Ole Christensen:
a) Der foreligger et forslag fra Jens Ole Christensen angående
placering af foreningens likvide midler, således at vi fortsat
holder os under et indlån på max. kr. 750.000 pr.
pengeinstitut. Forslaget behandles på et senere møde.
3. Kandidater til bestyrelsen og suppleanter:
a) Jens Laursen meddelte, at han ikke genopstiller til
bestyrelsen på generalforsamlingen den 20. april 2017 og da
Jens Ole Christensen heller ikke opstiller er der brug for to
suppleanter, idet bestyrelsen indstiller Anders Koefoed og
Thorkil Neergaard til at indtræde som medlemmer af
bestyrelsen.
b) Der skal rekrutteres to nye suppleanter. Bestyrelsen peger
på Jacob Kabbel som ny suppleant til bestyrelsen. Han blev
præsenteret på bestyrelsesmødet og er interesseret i at blive
opstillet på generalforsamlingen. Bestyrelsen bedes hurtigt
komme med forslag til en egnet kandidat.
c) Formanden tager en snak med revisor Jørgen Svensson.
4. Status på hjemmesidebesøg.
a) Torben Thorup Jensen gennemgik aktiviteterne på vores
hjemmeside for januar 2016 og januar 2017. Aktiviteterne
viser at, interessen varierer efter emne og hvad foreningen
er optaget af.
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5.

Status på facebook
a) Vi har nu været på facebook et par måneder. Det kræver nok
lidt tid inden vi har opbygget rutiner, som kan fange
medlemmerne og andre med interesse for foreningen.
b) Der skal udarbejdes en plan for indrykning af emner/sager
og gerne minimum 1 nyt emne hver uge. Redaktionen skal
løbende foretage en planlægning.

6.

Nyt fra udvalgene
1. Aktuelle byggesager
a) GSM mast på Vandværksvej, sagen henlagt bl.a. pga vores
indsigelse.
b) Bygaden. Nyt lokalplanforslag for hjørnet af
Bygaden/Skelagervej giver mulighed for at bygge 24 nye
boliger, hvor der p.t. kun er mulighed for at bygge 6 boliger.
Lokalplanforslaget bryder med principperne i den nuværende
plan. Formanden skriver en indsigelse.
c) Under Lien, forslag til bebyggelse har været i partshøring.
Der er indsendt indsigelse på grund af for høj tæthed.
d) Kommunen har besluttet, at udarbejde lokalplanforslag for
Lindes Gård (og ikke som der stod i sidste referat for hele
Bygaden).
2. Grønne områder (se kommende arrangementer).

7.

Forslag fra medlemmerne
a) Forslag fra Ole Bjørn om lys på Svalegården
Vi ser positivt på forslaget. Torben tager det med til
Svalegårdens bestyrelse.
b) Forslag om at genoptage tilskud til opsætning af
nabohjælpskilte. Efter to kampagner mener vi ikke, at
forslaget er aktuelt.

8.

Kommende arrangementer
a) Åben koncert i samarbejde med Hasseris Kirke med en fransk
guitarduo den 16. marts 2017 – kl. 19:00 i Hasseris Kirke.
Nyhedsbrev skal udsendes.
b) Medlemsmøde vedr. Aalborg Kommunes driftsplan for de
grønne områder. Den 30.03.2017 - kl. 19:00. Preben
undersøger muligheden for at benytte Hasseris Gymnasium.
Nyhedsbrev skal udsendes med tilmelding for medlemmer.
c) Evt. borgermøde vedr. Blegdalsparkens fremtidige udvikling.
Tidspunkt aftales nærmere med ejerforeningerne i området.
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d)

9.

10.

11.

Generalforsamling, den 20. april 2017 – kl. 19:00.
Servicebrev skal udsendes jfr. frister i vedtægterne.

Evaluering af afholdte arrangementer
a) Musical & Tapas på Hasseris Gymnasium, ”Across the
Universe”, den 9. februar 2017:
Pæn opbakning/tilslutning med i alt 318 tilmeldte og
betalende til arrangementet. Det var dejligt at opleve
bydelens unge i en vellykket og medrivende forestilling. Stor
tilfredshed blandt de deltagende og også med mad & drikke.
Svalegaarden S/I.
a) Status på sagen. Der er nu indgået et forlig i tvisten med den
tidligere forpagter.
Eventuelt.

Næste møde:

14. marts 2017 – kl. 17:30.

Mødested:

Svalegaarden.

Afbud:

Torben Thorup Jensen, Jens Laursen.
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