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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat af mødet den 12.10.2005 
Referatet blev godkendt. TTJ bemærkede at der var anført forkert mødedato på referatet. Fejlen er rettet. 

3. Orientering fra Formanden 
a. Hasserisstuernes hæfte 
Formanden udleverede et eksemplar af hæftet, som nu er trykt. Formanden har 1400 eksemplarer og der 
er leveret 100 stk. til Spar Nord som skal anvendes som en velkomsthilsen til nye beboere. Der er 
udfærdiget en velkomsthilsen fra Hasseris Grundejerforening, som Spar Nord vil vedlægge hæftet. 

Bestyrelsen besluttede at hæftet skal udsendes som en julehilsen til medlemmerne. KM sørger på 
udprintning af labels opdelt efter kvarter og veje. Formanden udfærdiger en julehilsen som skal vedlægges 
hæftet. Bestyrelsen står selv for pakningen, og i det omfang de enkelte bestyrelsesmedlemmer har 
mulighed for det også for udleveringen. Resten sendes som almindelig post senest den 17.12.2005. 

Pakning forgår lørdag den 10.12.2005 fra kl. 10.00 hos Formanden. 

Restoplaget besluttedes anvendt som en hilsen til kommende nye medlemmer af Hasseris 
Grundejerforening. 

b. E-mail adresser 
Alle medlemmer af bestyrelsen og suppleant har fået nye e-mailadresser under domænenavnet 
hasseris.dk. De enkelte medlemmer skal selv oprette de nødvendige e-mail konti. JSK har tidligere 
udsendt vejledning i oprettelse af e-mail konto. 

c. Nyt fotoapparat 
JSK har anskaffet nyt digitalkamera til erstatning for det tidligere, som ikke længere fungerede. 

d. Strukturudvalg 
HUL fremlagde forslag om nedsættelse af et strukturudvalg, der skulle udarbejde forslag til revision af 
vedtægterne. Bestyrelsen besluttede ikke at nedsætte udvalget i denne bestyrelsesperiode, idet 
bestyrelsen ikke skønnede at der er et presserende behov for en revision.   

e. Nyhedsbrev 
HUL fremlagde forslag til et elektronisk nyhedsbrev, som skal udsendes til medlemmer, der har oplyst 
deres e-mail adresse til bestyrelsen. KM kunne ikke gå ind for forslaget, da han ikke mener der bør 
differentieres i den information der sendes til medlemmerne. Den øvrige bestyrelse kunne gå ind for 
forslaget. HUL bliver ansvarlig for udfærdigelse af nyhedsbrevet. HUL har, som administrator, det 
overordnede ansvar for registrering af medlemmernes e-mail adresser. Samtidig registreres 
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medlemmernes telefonnumre. Administratoren kan bede om hjælp til registreringer fra de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer – se efterfølgende pkt. f.  

Indsamling af e-mail adresser og telefonnumre kan ske på forskellige måder herunder at der i 
”udsendelser” til medlemmerne, fx julehilsenen, opfordres til at fremsende/oplyse e-mailadresse og 
telefonnummer som vil blive registeret i medlemskartoteket. 
  
Fremsendelse af oplysninger kan se ske via kontaktlinket på hjemmesiden. For korrekt registrering er det 
vigtigt at medlemmerne anfører navn og adresse. 

f. Internetbaseret medlemskartotek 
HUL fremlagde forslag om at medlemskartoteket og regnskabet flyttes fra den PC, som KM i øjeblikket 
anvender, til servere valgt af Winkas ApS. 

For så vidt angår Internetbaseret medlemskartotek giver det mulighed for at bestyrelsesmedlemmerne har 
adgang til at læse i kartoteket, udskrive lister m.v. og i et nærmere aftalt omfang mulighed for at skrive 
og rette i kartoteksfelterne. Det giver endvidere mulighed for at medlemmerne selv kan rette i egne 
oplysninger i de felter som bliver åbnet op for medlemmerne. Administratoren kan/skal via systemet 
godkende alle felter der bliver ændret af bestyrelsesmedlemmer og medlemmer.  

For så vidt angår økonomiprogrammet er der mulighed for at bestyrelsen kan læse i oplysningerne og evt. 
udskrive rapporter. Derimod kan bestyrelsen ikke opdatere.  

Bestyrelsen godkendte forslaget, dog kun således at der samtidig åbnes for adgang for bestyrelsen i et 
senere aftalt omfang. Bestyrelsen ønsker på nuværende tidspunkt ikke at åbne op for medlemmernes 
mulighed for at ændre i egne oplysninger.  

HUL overtager administrationen og regnskabet når KM har afsluttet regnskabet for 2005. 

g. Dialog med Byråd 
I en dialog med Formanden har JSK rådet til at vægtningen mellem administrative, kulturelle og tekniske 
opgaver drøftes i bestyrelsen, og at denne vægtning bør afspejles i bestyrelsens organisering. JSK 
forelagde sine synspunkter, som bestyrelsen kunne gå ind for. Formanden sætter emnet på 
bestyrelsesmødet i januar 2006. 

I forbindelse med drøftelsen, skal der desuden tages stilling til konkrete kontakter til Byrådet. 

h. Bestyrelsen 2006 
KM har tidligere meddelt at han ønsker at udtræde ved den kommende generalforsamling. HD oplyste at 
hun ligeledes ønsker at udtræde af bestyrelsen ifm. generalforsamling. HD gjorde samtidig opmærksom 
på, at hun på et senere tidspunkt gerne vil opstille til bestyrelsen igen. 

Bestyrelsen drøftede nye emner til bestyrelsen, og besluttede at opstille den nuværende suppleant Verner 
Larsen til bestyrelsen. Formanden opfordrede bestyrelsen til at komme med forslag til nye medlemmer og 
suppleanter. 

g. Dusør for/til nye medlemmer  
Formanden har fået en forespørgsel fra et medlem som spørger om bestyrelsen fortsat honorerer 
medlemmer, der skaffer nye medlemmer. Ordningen har tidligere været annonceret, men er ophørt. 
Bestyrelsen besluttede at det pågældende medlem honoreres med en flaske vin, når det nye medlem har 
indbetalt kontingent. 

4. Orientering fra kassereren. 
Der er afholdt udgifter på ca. 11.500 kr. til trykning og adresseløs udsendelse af indbydelse til 
juletræstænding. Der er omdelt i alt 6.886 indbydelser. 

Der er indkommet kontingent fra 4 medlemmer. 

Anskaffet udstyr i regnskabsåret afskrives over 3 år.  

5. Faste udvalg 
a. Teknik- og trafikudvalget 
Kvartervandring i Holbergkvarteret 
JS,VL og TTJ var den 23.11.2005 på en kvartervanding sammen med repræsentanter fra Park og Natur. 
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Det aftaltes bl.a. at prioritere udskiftning af træer på Corfitzvej og én af stikvejene på Henrikvej, ligesom 
der skal ses nærmere på Jeronimusvej. Endvidere aftaltes det at brostensbelægninger ved indgangene til 
Rotunden skal renoveres. TTJ udfærdiger referat af kvartervandringen til bestyrelsen. 

Skolemestervej 2 
JSK har løbende en dialog med Teknisk Forvaltning vedr. en hegnssag med henblik på at få oplyst status 
på sagen. 

Cykelsti på Annebergvej 
En kreds af beboere omkring Annebergvej har arbejdet intensivt på at få et cykelstiprojekt som er blevet 
nedprioriteret taget op igen. Det ser nu ud til at være lykkedes, idet sagen har været på Teknisk Udvalgs 
møde den 24.11.2005. HD har deltaget i aktiviteten på vegne af Hasseris Grundejerforening. 

b. Kulturudvalget 
Juletræstænding 
Kulturudvalget har i samarbejde med Menighedsrådet planlagt årets juletræstænding. Der er uddelt ca. 
6.900 indbydelser til hele Hasseris området. 

Sct. Mariæ Skoles Big Band underholder på plænen foran juletræet, og KFUM spejderne serverer gløgg og 
æbleskiver. Formanden holder talen. 

6. Eventuelt. 
Det drøftedes at invitere Jørgen Elsøe Jensen som foredragsholder inden generalforsamlingen 2006. 
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