Referat fra bestyrelsesmøde i
Hasseris Grundejerforening tirsdag,
den 8. august 2017

Mødested:

Svalegården.

Tidspunkt:

Tirsdag, den 8. august 2017 - kl. 17:30.

Deltagere:











Jan Ipland
Torben Thorup Jensen
Per Studsholt
Lars Chr. Nortvig
Preben Eihilt
Thorkil F. B. Neergaard
Anders Skeem Koefoed
Jakob Kabbel
Susanne Sloth Kristensen
Hans Ulrik Larsen

Afbud fra:

Lars Chr. Nortvig (LCN)

Referent:

Jan Ipland

(JIP)
(TTJ)
(PS)
(LCN)
(PE)
(TBN)
(ASK)
(JAK)
(SSK)
(HUL)

Referat af bestyrelsesmødet den 08.08.2017.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Beslutning: Referater skrives fremover under mødet og udsendes umiddelbart efter mødet.
2. Nyt fra administrator
a. Antal medlemmer:
– 1.711 medlemmer. Siden nytår en afgang på 58 medlemmer og en tilgang på 23 nye
medlemmer, hvilket giver en nettoafgang på 35 medlemmer. Der må forventes en på
yderligere afgang på ca. 20 medlemmer. Nye medlemmer fra Bredbånd Nord.
Beslutning: Medlemstal og andre statistikker opdateres fremover månedligt og offentliggøres
på hjemmesiden.
ADM. Undersøger om der kan laves en opgørelse over antal boliger i foreningsområdet samt
til- og fraflytning p.a.
På næste møde drøftes, hvad vi vil gøre for at rekruttere nye medlemmer.
b. Økonomi:
Situationen er fortsat stabil.
Beslutning: Økonomiopgørelse vurderes fremover af ADM, som sender den til
formandskabets vurdering, hvorefter den kun optræder på dagsordenen når/hvis der er tegn
på en usædvanlig udvikling i økonomien.
3. Status på hjemmesidebesøg.
Beslutning: Udsendes pr. mail med særskilt bilag til alle bestyrelsesmedlemmer inden
bestyrelsesmødet.
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4. Status på facebook.
Beslutning: ad. 2 og 3: Statistik over de to punkter opdateres fremover månedligt og
offentliggøres på hjemmesiden.
Fremover skriver vi lidt prosa om indsigelser, arrangementer og evalueringer osv., som lægges
på facebook og hjemmesiden, hvor der også linkes til det materiale der ligger bag.
4. Nyt fra udvalgene:
Jubilæumsudvalget præsenterede en skitse til et program for aktiviteter i jubilæumsåret.
Beslutning: Udvalget arbejder videre med et budgetloft på kr. 500.000,- plus evt.
sponsorater.
Revideret oplæg, hvor der også sættes fokus på organisering af de enkelte aktiviteter,
præsenteres på næste møde.
a. Aktuelle byggesager:
Solkrogen 1 (indsigelse rundsendt).
Status på Bygaden 27-31 (der er indkaldt til borgermøde på Hasseris Gymnasium den 22.
august arrangeret af Gl. Hasseris Landsbyforening.) Vi deltager med Jan Ipland og Torben
Thorup Jensen som repræsentanter for Hasseris Grundejerforening.
b. Grønne områder:
Preben Eihilt oplyste, at han vil kontakte Park og Natur om håndtering af Parterrehaven.
5. Ansøgning fra Gl. Hasseris Skole: (genudsendelse).
Skolens ændrede ansøgning har været rundsendt til bestyrelsen, men kun få har tilkendegivet
deres holdning til projektet.
Beslutning: Hasseris Grundejerforening støtter med kr. 50.000,-, men vi forpligter ikke
foreningen til at støtte anlægsudgifter.
Hasseris Grundejerforening forventer, at skolen promoverer Hasseris Grundejerforening
overfor forældre, presse og øvrige interessenter. Tilskudstilsagnet er gyldigt i 2017.
6. Aalborg KFUM - fodbold
Lars Chr. Nortvig har indhentet en oversigt med priser og vilkår for en bandereklame på
stadion samt et trøjesponsorat for et ungdomshold, alt inklusive for en periode på 3 år. Et
såkaldt hovedsponsorat.
Beslutning: Forespørgslen afvises på det foreliggende grundlag, idet det ikke er oplyst, hvad
produktionsomkostningerne beløber sig til for produktion af trøjer og tryk på trøjer samt pris
for skilt til bandereklame. Sagen tages op igen når oplysningerne foreligger.
7. Forespørgsel om evt. annoncering i KFUM årbog.
Beslutning: Vi siger "nej tak" med henvisning til, at vi allerede har givet tilsagn om et
hovedsponsorat (se ovennævnte).
8. Kommende arrangementer.
a. - Udflugt til Vestre Fjordpark den 21.08.2017 - er allerede fuldt booket med 100 deltagere.
b. - Borgermøde den 22.08.2017 på Hasseris Gymnasium om Bygaden (Gl. Hasseris
Landsbyforening).
Beslutning: ad b.: Jan Ipland og Torben Thorup Jensen deltager, vi reklamerer for
arrangementet på facebook og hjemmesiden samt udsender et Nyhedsbrev. (JI laver en
tekst).
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9. Eventuelt.
- Vi har fået en henvendelse om, at reklamere for "Naturfitness" på hjemmesiden.
Beslutning: HG reklamerer ikke for konkrete firmaer. Til gengæld er HG åbne for, at vi
omtaler et fordelstilbud til vore medlemmer på facebook og/eller hjemmesiden, når dette er
godkendt og aftalt med bestyrelsen.
Bestyrelsen overvejer, hvordan vi fremover generelt skaffer fordelsaftaler for medlemmerne.
Næste møde:
Mødested:
Afbud:
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12. september 2017 – kl. 17:30.
Svalegaarden.

