REFERAT
af det konstituerende bestyrelsesmøde i Hasseris
Grundejerforening onsdag, den 8. august 2018

Mødested:
Tidspunkt:

hos Torben Thorup Jensen
Onsdag, den 8. august 2018 – kl. 19:00.

Mødedeltagere:
 Torben Thorup Jensen
 Thorkil F. B. Neergaard
 Jacob Kabbel
 Britta K. Magnussen
 Preben Eihilt
 Anders Skeem Koefoed
 Susanne Sloth Kristensen
 Lars Chr. Nortvig
 Hans Ulrik Larsen
Dagsorden udsendt:
Afbud modtaget fra:
1.

(TTJ)
(TBN)
(JK)
(BM)
(PE)
(ASK)
(SSK)
(LCN)
(HUL)

Fredag, den 3. august 2018.
Anders S. Koefoed og Lars Chr. Nortvig.

Konstituering af bestyrelsen.
Forretningsordenen foreskriver, at det bestyrelsesmedlem, der har den største anciennitet
skal lede det konstituerende møde.
Torben Thorup Jensen er med 11 års anciennitet derfor jfr. den gældende Forretningsorden
for bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening, § 1 udpeget som leder af det konstituerende
møde. Konstitueringen blev følgende:
Valg
1.
2.
3.
4.

2.

af:
Formand: Torben Thorup Jensen
Næstformand: Thorkil B. Neergaard
Kasserer: Jacob Kabbel
Sekretær: Britta K. Magnussen.

Fordeling af ansvarsområder.
Opgavefordeling for bestyrelse revideres i henhold til den nye konstituering. Jacob opdaterer
skemaet og tilgængeliggør den for bestyrelsen.

3.

Nedsættelse af udvalg.
1.

2.

3.

Jubilæumsudvalg
Det eksisterende udvalg fortsætter undtagen Jan Ipland. Opgaverne til 125 års
Jubilææumsarrangementet er fordelt.
Besøg på Spritten – Cloud City
4. september indbyder vi til rundvisning på Spritten, der er mulighed for 3
rundvisninger samme dag. Jacob og Anders har kontakten, men mangler
repræsentation fra bestyrelsen på den første rundvisning kl. 12.30. Preben og
Britta tager vagten.
Der bliver en egenbetaling på henholdsvis kr. 100 og kr. 70. Jacob og Anders
bevilliges en budget på op til kr. 30.000 i forbindelse med dette arrangement.
Info-aften med By- & Landskab – Hvad gør jeg, når jeg vil bygge om?

1

4.

5.

4.

Der har været forslag om dette arrangement til november. Der er almindelig
travlhed blandt bestyrelsens medlemmer. Vi overvejer i stedet at afholde det i
februar måned 2019.
Foredrag med forfatteren Erik Iversen.
Afholdes i november vi forsøger at få det til at stemme med udlevering af bogen
om Jacob Blegvad.
Der er ikke aftalt endelig dato for afholdelse af foredraget.
Udlevering af 1.200 bøger om Jacob Blegvad.
Bogen om Jacob Blegvad udkommer. Der skal findes et sted at opbevare
bøgerne, helst et sted hvorfra de kan udleveres, så de ikke skal flyttes flere
gange. Susanne vil forhøre sig på biblioteket. Efter mødet og inden referatet
skrives kan det meddeles, at biblioteket i Hasseris Bymidte gerne vil være
behjælpelig med denne opgave.

Eventuelt.
Detaljerne ved 125 års jubilæet gennemgås. Torben har udarbejdet en detaljeret
handlingsplan som er uddelt til bestyrelsen.
Der er udarbejdet en pressemeddelelse om ny konstituering af bestyrelse, Thorkil redigerer
den og sender den til pressen.
Der er udarbejdet et Nyhedsbrev om ny konstituering. Torben lægger dette på hjemmesiden.

Næste bestyrelsesmøde
Mødested
Afbud modtaget fra

: 11. september 2018 – kl. 17:30.
: Svalegaarden.
:

Afbud senest til formanden den 10. september 2018 – kl. 10:00 pr. e-mail til: thorup@hasseris.dk eller SMS til 22 39 88 75.
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