Referat af bestyrelsesmødet i Hasseris
Grundejerforening tirsdag, den 13. november 2018

Mødested

: Svalegaarden.

Tidspunkt

: Tirsdag, den 13. november 2018 – kl. 17:30.

Dagsorden udsendt

: Tirsdag, den 6. november 2018.

Mødedeltagere

:
Torben Thorup Jensen
Thorkil B. Neergaard
Anders Koefoed
Britta K. Magnussen
Preben Eihilt
Susanne Sloth Kristensen
Hans Ulrik Larsen

Afbud fra
Referent

(TTJ)
(TBN)
(AS)
(BM)
(PE)
(SSK)
(HUL)

: Jacob Kabbel og Lars Chr. Nordvig
: Britta K. Magnussen.

Referat
1.

Godkendelse af dagsorden
Der er kommet et nyt punkt til dagsordenen, indsat som nyt pkt. 2. ændringen
godkendes. Der er ikke andre bemærkninger.

2.

Posten som kasserer
Jakob Kabbel fraflytter Hasseris pr. 15.december og derfor ikke længere kan varetage
kassereropgaven i Hasseris Grundejerforening. Iflg. vedtægterne skal der således
foretages en ny konstituering, hvor der skal vælges en ny kasserer. Konstitueringen
blev fastholdt for de øvrige poster i bestyrelsen og Anders Kofoed er valgt som kasserer.

3.

Test af breve til IKKE medlemmer på veje nær Anders Koefoed
I et forsøg på at tilføre foreningen nye medlemmer har Anders Koefoed omdelt 31 breve
til IKKE medlemmer i området nær hans egen adresse – på Ligustervej, Platanvej,
Rønnevej, Egevej og Tjørnevej. Der kom 2 nye medlemmer ud af dette forsøg. Det er en
tidskrævende metode og spørgsmålet er om det er en metode, der skal anvendes til at
få nye medlemmer på. Der er i dag 1.658 medlemmer af Hasseris Grundejerforening.
Det blev besluttet, at en grundigere diskussion af hvordan en evt. fremtidig
medlemsrekruttering skal foregå, skal drøftes på det kommende strategimøde i januar
2019.

4.

Hasseris Avis udkommer i ny papirudgave den 14. november 2018
Formanden har indsendt materiale om tre emner til en eller flere artikler i det nye
nummer af Hasseris Avis. Emnerne er om den kommende INFO-aften med Erik Iversen
om bogen om Jacob Blegvad samt de 3 datoer, hvor der udleveres bøger på Hasseris
Bibliotek. Der ønskes nye emner til bestyrelsen for områderne byggesager samt
offentlige planrammer, kassererposten og IT-området med kommunikation med
medlemmerne og hjemmesiden. Tillige suppleanter-
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De nuværende bestyrelsesmedlemmer bedes registrere om de modtager avisen, da der
har været en del nogle problemer med distributionen af Hasseris Avis. Hvis avis ikke
modtages da send en mail til formanden.
5.

Valget til bestyrelsen den 11. april 2019
a) Følgende er på valg i 2019: TTJ, TBN, AS og HUL.
TTJ, TBN, ASK modtager genvalg, HUL ønsker ikke genvalg.
Følgende er på valg i 2020: BM, PE, SSK og LCN.
b) Hvor mange nye emner skal vi have til bestyrelsen?
Der skal minimum rekrutteres 2 nye medlemmer til bestyrelsen.
c) 2 kandidater til posten som suppleanter, flg. emner skal kontaktes:
I.
II.

Margrethe Bisgård
Anne Hochheim Magnussen

d) Valg til revisorer. Nuværende revisorer forventes villige til genvalg
6.

Forespørgsel fra medlemmer – Michael Saxtoft, Thorvaldsensvej 3, 9000
Aalborg:
Michael Saxtoft har sendt en henvendelse til HG om nedenstående problemstillinger:
a)

Parkering på Thorvaldsensvej, som er affødt af P-problemer i Solbyen.

b)

Ejendommen Thorvaldsensvej 1, som står og forfalder samt til tider medfører
lugtgener for de nærmeste naboer.

c)

Problemer med parkering generelt i dele af Solbyen! Mht. til Parkeringsproblemer i
Solbyen og på Thorvaldsensvej, der på sin vis hænger sammen i denne sag, så vil
Hasseris Grundejerforening gerne medvirke til at finde løsninger. Vi retter foreløbig
en uformel henvendelse til Solbyens Ejerlav via formand Hanne Bælum.
Problemerne med ejendommen Thorvaldsensvej 1, kan vi p.t. ikke gøre noget ved,
idet vi her er på et område omkring ejendomsrettens ukrænkelighed. Bygningen
skal være til fare for andre eller f.eks. årsag til rotter i nabolaget, før
myndighederne kan gribe ind. Formanden har givet et svar til Michael Saxtoft.

7.

Sager vedr. offentlige planrammer, byggeri, trafik og veje:
a) Status for Hasserishøj 13. HG har modtaget et brev fra en part i sagen med en
meget omfangsrig korrespondance om sagen. Formand, næstformand og Anders
Koefoed gennemgår denne og formulerer en skrivelse.
b) Møde på Stigsborg Brygge - fredag, den 11.01.2019 – kl. 09:00.
Dette er et af de halvårlige møder med By- & Landskab, hvor TTJ, TBN og AS
deltager på vegne af Hasseris Grundejerforening.

8.

Nyhedsbreve til udsendelse i december og januar
a) 15. december 2018 – Jule- & Nytårsbrev til medlemmerne.
b) 15. og 16. december 2018 – fysiske breve uddeles til medlemmer uden e-mail.
Der er ca. 60 breve at uddele. De fordeles mellem bestyrelsesmedlemmerne.
c) 5. januar 2019 – INFO-aften med By- & Landskab m/booking.
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d) 12. januar 2019 – ”Musical & Tapas” m/booking & betaling.
9.

Arrangementer – kommende:
a)

Foredrag den 22.11.2019 med forfatter Erik Iversen om bogen om Jacob Blegvad.
Alle pladser er UDSOLGT.

b)

Modtagelse af bøgerne via vognmand den 15.11.2018 – kl.15.30-16.(PE).

c)

Kl. 16:00 mødes de af bestyrelsen, der har mulighed og bærer bøgerne i kælderen
ved Hasseris Bibliotek.

d)

Udleveringer af bogen om Jacob Blegvad fra Hasseris Bibliotek
i.

29. november 2019 – 10:30 – 13:00 (PE, BM & ASK)

Her skal bæres ca.300 bøger op på biblioteket til udlevering inden åbning

ii.

5. december 2019 – 16:30 – 19:00 (TTJ, SSK & HUL)

Her skal bæres ca.200 bøger op på biblioteket til udlevering inden åbning

iii.

8. december 2019 – 10:30 – 13:00 (TTJ, TBN & LCN)

Her skal bæres ca.75 bøger op på biblioteket til udlevering inden åbning

e)

Strategimøde for bestyrelsen (TTJ/TBN)
i.

Vi mødes på Svalegården den 12. januar 2019 – kl. 09:00 – 14.00 afslutter
med frokost.

f)

Juletræet tændes – den 1. december kl. 16:00 (PE)
i.

g)

Program. (PE).

Julemiddag, den 14. december 2018 med påhæng – kl. 18:30. (TTJ/TBN).
INFO – aften med By- & Landskab den 24. januar 2019. TBN Har kontakt til Morten
Kjeldgård. Taler med ham om konkret indhold til aftenen. TBN og BM har ansvar for
afvikling af denne aften.

h)

i)

Musical & Tapas den 7. februar 2019
i.

Tilmelding af max. 2 personer pr. medlem.

ii.

Max. 350 personer.

iii.

Et glas koldt hvidvin serveres i pausen.

iv.

Mad enten Tapas eller Græsk menu.

v.

Budget.

Pris pr. deltager kr. 125,00.

10. Evt. afbud til mødet den 8. januar 2019
Formanden vil gerne vide om der allerede nu er afbud til dette møde idet, det er planen,
at regnskabet for 2018 fremlægges til mødet den 8.januar 2019.
11. Eventuelt:
Preben Eihilt orienterede om, at Hasseris Kirke vil betale for plantning af 2 nye træer på
plænen ved det træ der bruges til bydelens juletræ. De skal plantes i en linje bagud fra
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det eksisterende træ. Dette for at udvise rettidig omhu, så der er nye træer til afløsning
af det eksisterende, når dette bliver for højt og gammelt.
Konkurrence på facebook om det flotteste græskar er initieret af Susanne Sloth
Kristensen, god ide at gribe stemningen. Der uddeles en gave til vinderen i forbindelse
med tænding af juletræet den 1. december 2018.
Projektet på Gl. Hasseris Skole med skoleleder Michael Sørensen.
Preben Eihilt har kontaktet skoleleder Michael Sørensen for at høre, hvordan det projekt
Hasseris Grundejerforening har doneret penge til skrider frem. Der er aftalt et møde på
Gl. Hasseris Skole den 23. november 2018, hvor Preben Eihilt, Anders Koefoed og Britta
Magnussen deltager.

Næste bestyrelsesmøde

: Tirsdag, den 8. januar 2019 - kl. 17:30.

Mødested

: Svalegaarden.

Afbud modtaget fra

: Ingen.
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