Referat af bestyrelsesmøde i
Hasseris Grundejerforening
torsdag, den 20. april 2017

Mødested:

Hasseris Kirke, Lille Kirkesal

Tidspunkt:

Torsdag den 20. april 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 Koefoed
 Hans Ulrik Larsen

(JIP)
(TTJ)
(JOC)
(LN)
(PS)
(PE)
(JEL)
(TBN)
(AK)
(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 06. april 2017 blev godkendt.
2. Nyt fra administrator.
a) Status på antal medlemmer
Administrator Hans Ulrik Larsen oplyste, at der p.t. er 1.734 medlemmer af
Hasseris Grundejerforening. Dette svarer p.t. for det indeværende år på en
tilgang af 14 medlemmer og en afgang på 27 medlemmer.
b) Likviditet
Administrator Hans Ulrik Larsen oplyste, at der p.t. er ca. kr. 442.000
stående på foreningens løbende konto.
Der er således likviditet nok til de planlagte arrangementer.
c) Opgavefordeling
Administrator Hans Ulrik Larsen oplyste, Anders Koefoed har overtaget
styring af medlemskartoteket, Preben Eihilt har overtaget på mailsystem
og Jacob Kabbel hjælper med økonomi.
3. Aftenens generalforsamling
a) Alt skal bare klappe. Referat heraf følger.
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4.

Status på hjemmesiden
Intet nyt.
5. Facebook.
a) Går ikke så stærkt, men kommer stille og roligt, flere og flere synes
godt om siden.
b) Når der er arrangementer m.m. Så skal vi booste dette mere, så det
kommer ud til flere.
6. Nyt fra udvalgene.
a) Byengen – indsigelse sendt og kommunen har erkendt sine fejl i
håndteringen af sagen.
b) Indsendt indsigelse mod ombygning af gården på Bygaden 28, som er
uden lokalplan.
c) På Jakob Skomager Vej – ligger en stor bunke haveaffald, der bliver
ryddet op i bunken ellers bliver resten liggende - BIODIVERSITET.
d) Hævet flade ved krydset Vandværksvej /Svalegårdsvej.
7. Arrangementer.
a) Koncert i kirken med guitarduo – rigtig godt, men alt for få deltagere til
dette arrangement, kun ca. 40 personer deltog.
b) De grønne områder – rigtig fint fremmøde og godt indhold.
8. Mødekalender for bestyrelsesmøder i 2017/2018.
Udleveret til bestyrelsen på mødet, tidspunkt for mødet den 15.12.2017
ændret til 18:30.
9. Mulige aktiviteter i 2017-18.
a) Generalforsamling
: 20. april 2017
b) Formandsmøde
: juni 2017
Formandsskabet overvejer, at arrangere et møde med formandsskaberne for
andre grundejer-/borgerforeninger, samråd i andre bydele i Aalborg.
c) Skt. Hans bål
: 23. juni 2017
d) Borger- /vælgermøde i Hasseris
: Evt. 5. oktober 2017
e) Juletræet tændes
: 28. november 2017 – kl. 16:00
f) Julemiddag for bestyrelsen
: 15. december 2017
g) Event
: marts + april 2018
h) Generalforsamling
: 12. april 2018
i) Jubilæumsarrangement(er)
: sommeren 2018
10. Eventuelt
a) Sponsorpolitik for HG – tages op på bestyrelsesmøde.
b) Mails fra JI – husk forespørgers mail vedhæftet.
c) Brochure / flyers udbringes i Gl. Hasseris for tilførsel af nye
medlemmer.
d)
Næste møde:
Tirsdag, den 9. maj 2017 - kl. 17:30
Mødested:
Svalegården
Afbud modtaget fra:
Lars Chr. Nortvig??
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