Referat af bestyrelsesmøde i
Hasseris Grundejerforening
tirsdag, den 9. januar 2018

Mødested:

Svalegården.

Tidspunkt:

Tirsdag, den 9. januar 2018 - kl. 17:30.

Deltagere:









Jan Ipland
Torben Thorup Jensen
Lars Chr. Nortvig
Preben Eihilt
Thorkil Neergaard
Jakob Kabbel
Susanne Sloth Kristensen
Hans Ulrik Larsen

(JIP)
(TTJ)
(LCN)
(PE)
(TBN)
(JK)
(SSK)
(HUL)




Anders Skeem Koefoed
Per Studsholt

(ASK)
(PS)

Afbud fra:

Referent: Jan Ipland

REFERAT:
1. Godkendelse af dagsorden.
 Referater skrives og godkendes under mødet.
2. Nyt fra administrator:
 Medlemsopgørelse for 2017 er udsendt.
3. Regnskabet for 2017:
 Godkendt og underskrevet. Fremover sendes overslag/prisaftaler og tilbud til
kasserer@hasseris.dk - når aftalen er indgået.
4. Computer til facebook og Nyhedsbreve mv.- status.
 Er indkøb, installeret med programmer og klar til brug efter den 20.01.2018.
5. Møde med Centerforeningen for Hasseris Bymidte - hvem deltager?
 Jan, Thorkil, Torben, Lars og Preben.
6. Bestyrelsen 2018?
Det overvejes, at udvide bestyrelsen med yderligere et medlem idet arbejdsbyrden er øget.
Per Studsholt ønsker ikke genvalg.
A. Forslag til valg af nye bestyrelsesmedlemmer:
a) Jakob Kabbel
b) Susanne Sloth Kristensen.

Udarbejdet af: JI/17..01.2018

Side 1

Referat af bestyrelsesmøde i
Hasseris Grundejerforening
tirsdag, den 9. januar 2018

B. Forslag til valg af nye suppleanter:
a) forslag fra Susanne: Britta Magnussen
b) forslag fra Torben: Henrik Viholm
c) forslag fra Jan Ipland: Anne Hockheim
d) andre forslag.
Forslagsstillerne taler med kandidaterne for endelig aftale om opstilling.
Drøftelse af arbejdsfordeling i bestyrelsen - Udkast til opgavefordeling vedhæftet.

Administration opdaterer.
7.

Kommende arrangementer.

Hvert bestyrelsesmedlem har pligt til at foreslå og arrangere et medlemsarrangement.

125 års Jubilæum - endelig beslutning om jubilæumsarrangementer. Udvalget kommer
med oplæg til næste møde.

Forslag til arrangementer for 2018, som undersøges for mulighed:

Marts: Kost og motion (Helle Johnsen) samt hjertestarter: Lars & Preben.

Maj: Aalborg Zoo ”besøg i staldene” forårsbesøg: Torben, Thorkil & Sanne.

September: Møde om rettigheder og pligter ved ny-/om- og/eller tilbygninger: Jan.

November: Arrangement med forfatteren til bogen om Jacob Blegvad: Jan & Sanne.

Emner:
a) Besøg på ”Spritten”.
b) Besøg på Marinemuseet.
c) Hjertestarteren ved kirken.
d) Foredrag med den nye direktør for AKKC.

8. Nyt fra udvalgene:

Møde med Aalborg Kommune, By- & Landskabsforvaltningen:
a)
Referat af dette er vedhæftet.
10. Eventuelt.
 Materielliste – Opdateret dags dato.
 Der er oprettet nye e-mailadresser:
a) nyhedsbreve@hasseris.dk for ansvarlig for udsendelse af Nyhedsbreve
(Susanne). Her til sendes tekster, info om arrangementer mv.
b) webmaster@hasseris.dk for webmaster (Torben). Her sendes indhold til
hjemmesiden i form af tekst, billeder, links o.l.
 INFO-liste for bestyrelse opdateres og indeholder oversigt for e-mailadresser. Denne
kan findes på bestyrelsens lukkede del af hjemmesiden.
 Der tages forbehold for tilsagnet om støtte til Gl. Hasseris Skole, Preben og Torben
tager et møde med skoleleder Michael Sørensen. Mødet er efterfølgende afholdt og
beløbet overført til skolen.
 Susanne foreslår, at vi arbejder for, at der laves cykelafstribning ved udkørsel fra
Rafns Alle til Kong Chr. Alle (magen til Hasserisgade fra vest mod øst). Her er
mange skolebørn om morgenen. Per Studsholt udarbejder skrivelse og/eller tager
kontakt til Aalborg Kommune.
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Thorkil foreslår, at Hasseris Grundejerforening får oprettet et Visakort til kontoen.
Kan bl.a. bruges på facebook til betaling af boost af indlæg. Jacob får dette
etableret.

Næste møde:

Tirsdag, den 13. februar 2018 - kl. 17:30.

Mødested:

Svalegården.

Afbud modtaget fra:

Per Studsholt.
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