Referat fra bestyrelsesmøde i
Hasseris Grundejerforening tirsdag,
den 12. september 2017

Mødested:
Tidspunkt:

Svalegaarden
Tirsdag, den 12. september 2017 – kl. 17:30

Referat udsendt:
Afbud modtaget fra:
Referent:

Tirsdag, den 20. september 2017.
Ingen
Jan Ipland

DAGSORDEN/REFERAT
1. Godkendelse af dagsorden.
Referater skrives under mødet
2. Nyt fra administrator.
Som aftalt på sidste møde vil hjemmesiden fremover indeholde opdatering på medlemstal,
økonomi og andre statistiske oplysninger.
(udsendes til bestyrelsen inden opslag på hjemmesiden).
 Kan der laves en opgørelse over antal boliger i foreningsområdet samt til og fraflytning
p.a.? Anders Kofoed & co. har undersøgt mulighederne. Det er ikke en opgave der er
ligetil.
 hvad vi vil gøre for at rekruttere nye medlemmer?
- Vi skal synliggøre vores resultater.
- Vi skal sætte ind i de områder, hvor vi har støttet et projekt, en indsigelse eller lign.
- Vi overvejer en ”skaf et medlem” kampagne: f.eks. via ”snekampagnen”.
- Markedsføring af ”indsigelsessager” ved hjælp af gode historier.
Administrator har undersøgt andre betalingsløsninger end de nuværende.
P.T. er der ikke fundet metoder der er egnede til formålet. Der er dog nye metoder på vej og
det holder administrator øje med. Bestyrelsen holdes orienteret.
3. Status på hjemmesidebesøg.
Der udsendes fremover særskilt orientering.
4. Status på facebook.
Der udsendes fremover særskilt orientering.
5. Nyt fra udvalgene:
Jubilæumsudvalget:
- Willy Rossell udarbejder skitse til fornyelse af området omkring Hasseris Bymidte ,
skitserne er udsendt til bestyrelsen den 20.09.2017.
Byggesager:
- Jan Ipland orienterede om borgermødet med bl.a. rådmand Hans Henrik Henriksen om
Bygaden.
- Trafik - intet nyt.

Udarbejdet af: JIP/20.sept. 2017
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Grønne områder:
- Preben Eihilt orienterede om henvendelsen til kommunen vedr. Parterrehaven.
Kommunen har svaret tilbage med en opskrift på, hvordan man søger fondsmidler.
Bestyrelsen undrer sig over svaret, idet søgning af fondsmidler kræver et kontant udspil
fra kommunen, hvis ikke ansøgningen skal afvises.
- Preben Eihilt forespørger til udviklingen af plantning m.v.

6. Arrangementer.
Medlemsarrangemenet den 21. august 2017 til Vester Fjordpark gik godt.
Vælgermøde afholdes den 26. oktober 2017 - kl. 19:00.
- Sted: Hasseris Gymnasium – og dette er booket.
- Rådmanden har bekræftet sin deltagelse.
- Program: Thorkil Neergaard laver e-mail liste over partiformændene,
- Jan Ipland laver tekstindbydelse.
- Invitationen til medlemmerne skal indeholde ”Tag naboerne med!”
7. Eventuelt
- Lars Christian Nortvig har skaffet tilbud på bandereklamer (Aalborg KFUM):
- Kr. 10.000 for bandereklamer inkl. moms (3 stk)
- Trøjer (15 spillere) m. logo kr. 5.000 /årligt.
Overvejelser til emner for medlemsmødet:
”Borgerinddragelse eller borgerbedragelse?”
Ordstyrer: ”Jørgen Pyndt” (Per Studsholt har aftalt.)
Programemner:
-

Byudvikling i Hasseris
Kan borgerne stole på den kommunale planlægning?
Helhedsplaner eller ”dynamisk byudvikling”
Byfortætning eller bykvalitet?
Grøn by eller tæt by?
Trafik: kaos eller balance.
Emneoplæg fra to eller tre indlægsholdere.
Et indlæg fra Grundejerforeningen: Hvad vil vi med Hasseris?
To indlæg fra f.eks. En byplanlægger, en developer, Henrik Thomsen.

Næste møde:
Mødested:

10. oktober 2017 – kl. 17:30. (der arbejdes på en anden dato)
Svalegaarden.

Afbud:

Anders Kofoed, Lars Chr. Nortvig og Susanne Sloth Kristensen.

Udarbejdet af: JIP/20.sept. 2017

