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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat af mødet den 9.12.2004 
Der var ikke kommentarer, hvorfor referatet kunne godkendes uden ændringer. 

3 Orientering fra formanden. 
a. Generalforsamlingen 2005 – planlægning. 

KM kontakter Hans Raashou for at lave en aftale om dirigenthvervet. 

Generalforsamlingen afholdes i Hasseris Kirkes Krypt med den efterfølgende kaffe og smørrebrød på 
Svalegården. KM reserverer salen i Krypten, JS reserverer Svalegården med fortæringen. I salen stilles 
kasser med øl og vand frem til brug under generalforsamlingen. Generalforsamlingen starter kl. 19.30. KM 
undersøger om der er internet tilslutningsmulighed i kirkesalen. 

Bestyrelsesmødet før generalforsamlingen afholdes på Svalegården og starter kl. 17.00. Den efterfølgende 
spisning for bestyrelsen, dirigenten og evt. nye kandidater til bestyrelsesposterne – også på Svalegården, 
bestilles af JS. 

KM forhører Organisten om han vil levere orgelspil og evt. korsang i Kirken før generalforsamlingen, i tiden 
fra kl. 19.00 til 19.20. 

Beretning, indkaldelse og regnskab skal være klar til levering til Vester Kopi senest mandag den 21. marts 
– påskeugen, og udsendelsen skal være afsendt som A-post senest tirsdag den 29. marts. 

KM laver oplæg til indkaldelsen. 

JS har forslag til dele af beretningen med til bestyrelsesmødet den 10. februar, ligesom formændene for 
udvalgene – Teknik- og trafik, Struktur, Kultur og IT har deres bidrag med til samme møde. På 
bestyrelsesmødet den 10. marts skal den samlede beretning færdigbehandles, og ud fra denne laver TTJ 
et Power Point Show. 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg ved denne generalforsamling: 

Jens Skovgaard, Jørgen Svensson, Hans Ulrik Larsen, Torben Thorup Jensen. 

Ligesom bestyrelsessuppleanterne:  

Niels Melchior Jensen og Mogens Husted Kristensen. 

På mødet, og før mødet, er der kommet følgende udmeldinger vedrørende kandidater til den kommende 
bestyrelse. 

Bestyrelsesmødereferat 
Tidspunkt: Torsdag den 13.1.2005 kl. 

19.30
Sted: I Svalegården

Deltagere: Jørgen Svensson (JS) (referent) Afbud: Per Studsholt (PS) 
 Torben Thorup Jensen (TTJ)  Niels Melchior Jensen (NMJ) 
 Hans Ulrik Larsen (HUL)  Jens Skovgaard (JSK) 
 Helle Dietz (HD)  Mogens Husted Kristensen (MHK) 
  Knud Melby (KM)       
         
Næste møde: 10.2.2005 kl. 19.30 hos Cowi, Thulebakken

Afbud:  Forhåndsafbud fra PS og TTJ 
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JSK vil stille som kandidat til bestyrelsen, og er formandskandidat ved konstitueringen. 

TTJ vil stille som kandidat til bestyrelsen under forudsætning af, at JS ved konstitueringen er 
formandskandidat. 

HUL vil ikke stille op som kandidat til bestyrelsen, men evt. som revisorkandidat. 

HD fortsætter som bestyrelsesmedlem under forudsætning af, at JS ved konstitueringen er 
formandskandidat. 

JS stiller op som kandidat til bestyrelsen, og er villig til at stille som formandskandidat ved 
konstitueringen. 

NMJ ønsker ikke at genopstille til en suppleant post. 

Verner Larsen (pt. revisor) spørges af TTJ om han vil stille op som suppleantkandidat. 

KM, PS og HD blev genvalgt på generalforsamlingen sidste år og NMJ og MHK valgt som suppleanter. 

På hjemmesiden skal der nu gøres opmærksom på, at fristen for indlevering af forslag til behandling på 
den kommende generalforsamling endnu er senest den 1. februar 2005 (JSK). 

b. Hasserisprisen 
Bestyrelsen besluttede, at Hasserisprisen ikke skal uddeles i år 2005. 
 
4. Orientering fra kassereren. 
 
Årsregnskabet for 2004 blev forelagt og gennemgået af KM. Der blev foretaget mindre rettelser – den 
rettede version fremgår af KM’s mail af 14.01.05 – og regnskabet blev derefter godkendt til fremlæggelse 
for revisorerne. 

Budgettet for 2005 blev ligeledes forelagt af KM, mindre korrektioner foretaget og godkendt med et 
forventet resultat på 0 – kr. Fremgår ligeledes af ovennævnte KM mail. 

 5. Faste udvalg 

a. Teknik og trafikudvalget. 

Thyboevej: TTJ kommentar. 
 
Ny Lokalplan for Villabyen: Intet nyt 

Besigtigelse af Holbergkvarteret 14.12.04: Referat + et rettet referat modtaget fra Park og Natur. TTJ 
gør Park og Natur opmærksom på, at der på mødet blev lovet datoer for den videre træbeplantningsplan, 
og ikke blot en prioritering. 

Lokalplan 05-082 Rema 1000: JS orienterede om Rema 1000’s henvendelse og det nu til torsdag den 
27. januar 2005 fastlagte møde med samme på Revisorernes kontor – kl. 19.30. JS og JSK deltager. 

De krav som Hasseris Grundejerforening kan stille, hvis byggeriet ikke kan forhindres, blev præciseret til: 

Bygningsstil som den øvrige i Bymidten, Plakat og flagningsminimering, tilkørselsvej forbedres og gøres 
bredere, nye parkeringspladser etableres samt helleforlængelse på Hasserisvej.  

b. Strukturudvalget. 

Vedtægtsændringerne. 

De allerede vedtagne vedtægtsændringer skal snarest lægges ud på hjemmesiden (JSK). Den nye ordlyd 
er som følger: 

§ 1.  
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Det geografiske område ændres til også at omfatte ”Kunstmalerkvarteret” og ”Marmeladekvarteret”. 

Kortet med det nye medlemsområde skal produceres, og liste med de omhandlede gader/husnumre 
vedlægges(TTJ). 

§ 7. 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling skal 
afholdes i marts eller april måned, og skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Dagsordenen 
skal indeholde følgende punkter: 

Dagsordenpunkterne er uændrede. 

Indkaldelsen til ordinær og eventuel ekstraordinær generalforsamling sker ved lokal 
annoncering. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af bestyrelsen, eller når mindst 50 
medlemmer skriftligt anmoder herom. Indkaldelsen sker med mindst 14 dages varsel. 

§ 8. 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være modtaget på 
foreningens adresse senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. 

Den resterende del af § 8 er uændret. 

Det blev endvidere vedtaget, at indstille forslag til generalforsamlingen om at § 5 ændres således, at det 
gøres muligt, at bestyrelsen kan bestå af op til 9 medlemmer, men dog af mindst 7 medlemmer. 
Begrundelsen er behovet for tilstrækkelig og kompetent ”arbejdskraft” i bestyrelsen til varetagelse af de 
mange aktuelle opgaver. Ordlyd som følger, der også lægges ud på hjemmesiden nu (JSK). 

§ 5. 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 til 9 medlemmer, der vælges på den ordinære 
generalforsamling. Alle bestyrelsesmedlemmer skal være bosiddende i foreningens område. 
Hvert andet år afgår 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer og hvert andet år afgår 4 eller 5 
bestyrelsesmedlemmer. 

Den resterende del af  § 5 er uændret.  

c. Kulturudvalget. 
  

Svalegården. 

Det konstateredes, at vor tilbagevenden til Svalegården fungerer tilfredsstillende. Næste møde, den 10. 
februar 2005 afholdes dog hos Cowi, da der ved dette møde er brug for en internetforbindelse. 

Portvinsarrangement. 

JS fremlagde et forslag til et Portvinssmagearrangement i Svalegården den 3. marts 2005. 
Foredragsholder er overlærer Franck Petersson, der har stor erfaring og kendskab til Portvinens og 
Portugals historie. Begrundelsen for at foreslå arrangementet nu var, at Svalegården på den måde kunne 
gøres kendt som mødested for Hasserisborgerne. Det blev dog besluttet, at udskyde det til efteråret – 
oktober eller november måned, da fristen for udsendelse af indbydelse ville blive lidt snæver, og kollidere 
med udsendelserne i forbindelse med generalforsamlingen. 

d. IT-Udvalget 

www.hasseris: 

Der forberedes en demonstration af hjemmesiden og dens muligheder til næste bestyrelsesmøde af JSK. 
Mødet holdes hos COWI med internettilslutning. 
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Bestyrelsen besluttede, at det der offentliggøres på hjemmesiden skal igennem en 
godkendelsesprocedure, som den der gælder for bestyrelsesreferaterne. D.v.s. at nye indslag skal ligge 2 
til 3 dage på bestyrelsens interne side inden de overføres til den åbne side. 

Endvidere ønsker bestyrelsen, at der er mindst eet bestyrelsesmedlem mere end JSK, der er i stand til at 
lægge noget ind på vor hjemmeside. 
 
6. Eventuelt. 
 
Intet at bemærke. 
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