Referat af bestyrelsesmøde i
Hasseris Grundejerforening
tirsdag, den 14. marts 2017

Mødested:

Svalegården.

Tidspunkt:

Tirsdag, den 14. marts 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:
 Torben Thorup Jensen og Jens Erik Laursen

Referent: Lars Chr. Nortvig

REFERAT:
Jan Ipland bød velkommen til bestyrelsesmødet.
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen, der er blevet udsendt den 6. marts 2017.
2. Nyt fra administrator.
a) Status på antal medlemmer
Administrator Hans Ulrik Larsen oplyste, at der p.t. er 1.741 medlemmer af
Hasseris Grundejerforening.
b) Likviditet
Administrator Hans Ulrik Larsen oplyste, at der p.t. er mange penge i hhv.
Spar Nord Bank og Danske Bank.
Der er således likviditet nok til de planlagte arrangementer.
3.

Regnskab.
Regnskab godkendt og underskrevet af bestyrelsen.
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4.

Vedtægtsændringer.
Få ændringer, bl.a. § 2 og begrundelse BYDELEN se sidst i vedtægterne
ved *.
Godkendes af den samlede tilstedeværende bestyrelse.

5.

Forslag til ændring af forretningsorden.
Optages til drøftelse af bestyrelsen på konstitueringsmødet,
der er det første møde efter Generalforsamlingen.

6.

Formandens beretning.
Godkendt og vedtaget af den samlede tilstedeværende bestyrelse.

7.

Generalforsamling 20. april 2017.
Bestyrelsesmøde kl. 17:00. Generalforsamlingen starter kl. 19:00 i
Kirkesalen. Invitation er udsendt på Nyhedsbrev og de medlemmer der
ikke har en e-mail adresse får invitation i deres postkasse, senest den
22. marts 2017.
Bestyrelsens tjekliste tilrettes af Lars Chr. Nortvig til internt brug.

8.

Bestyrelseskandidater.
Jens Ole Christensen og Jens Erik Laursen udtræder efter eget valg af
bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår Thorkil Neergaard og Anders Koefoed
som nye medlemmer af bestyrelsen.
Endvidere foreslår bestyrelsen af Jacob Kabbel og Susanne Kristensen
som nye suppleanter til bestyrelsen af Hasseris Grundejerforening.

9.

Status på hjemmesidebesøg.
Besøges af et tilfredsstillende antal besøgende.

10. Status på facebook.
Er blevet godt modtaget, men skal opdateres mere. Arrangementer skal
fremhæves mere, dette sker løbende.
11.Nyt fra udvalgene.
a) Indsigelse vedr. Lokalplan 3-3-110, Byengen, Gl. Hasseris er indsendt.
b) Intet nyt til ”de grønne områder”.
c) Kommunens strategi for biodiversitet – HG vil ikke reagere her på nu
afventer hvad der sker.
d) Trafik – intet nyt. Solbyen forsætter om lukning af vej.
Parkering på områder ved Hasserisvej, er ikke ydre område og der er
lovændring på vej.
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12. Arrangementer.
a) Guitarduo den 16. marts 2017 i Hasseris Kirke.
b) Til medlemsmøde om kommunes driftsplan for de grønne områder –
p.t. 70 tilmeldte. Der skal ske mere aktivitet og hvert
bestyrelsesmedlem prøver at skaffe 5 gæster hver.
c) Foredrag med Daniel Svensson – det takker vi nej til.
13.Svalegaarden S/I.
JB der har et stort lejemål, har opsagt dette lejemål. Der søges efter en
ny lejer.
14.Hasseris Bymidte status.
Jan Ipland har talt med formanden for Hasseris Bymidtes
Centerforening der er interesseret i, at få forelagt ideerne på et møde i
deres bestyrelse.
HG bestyrelsesmedlemmer er velkommen med til møder
Hasseris Bymidte Centerforening.
15.Eventuelt.
a)
b)
c)
d)

Spar Nord Bank fuldmagt underskrevet af bestyrelsen.
Byengen – de skal selv lave møde - HG vil bakke op herom.
Fredning – HG vil ikke gøre noget aktivt.
Skt. Hans bål 2017 – annonce på Lions Clubs blad ”Lejrbål”. Vi tager
forespørgslen op på andet møde, hvor den kommer på dagsorden.

Næste møde:

Torsdag, den 20. april 2017 kl. 17.00

Mødested:

Hasseris Kirke , Lille Kirkesal

Afbud modtaget fra:
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