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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat af mødet den 19.1.2006 
Referatet blev godkendt. 

3. Orientering fra Formanden 
a. Generalforsamlingen 26. april 2006 
Formanden har kontaktet de foreslåede kandidater til suppleantposter i bestyrelsen. Begge har erklæret 
sig villige til at opstille ved generalforsamlingen. Med de planlagte ændringer har bestyrelsen nu forslag 
klar til at besætte de bestyrelses- og suppleantposter, der forventes at blive ledige. 

De nuværende revisorer er villige til genvalg. 

Spejdertroppen Knuden er villige til at hjælpe med det praktiske. KM undersøger hvad prisen var sidste år. 
JS aftaler endeligt med Knuden. 

TTJ har udarbejdet en drejebog for generalforsamlinger i Hasseris Grundejerforening. JSK lægger den på 
bestyrelsens interne side. Drejebogen beskriver detaljeret hvem der har ansvaret for de enkelte opgaver, 
samt deadline for disse. Det er herefter de enkelte bestyrelsesmedlemmers opgave at udføre de pålagte 
opgaver iht. køreplanen. Der følges op på status på bestyrelsesmødet i marts. 

Indlæg fra de enkelte udvalg skal være Formanden i hænde senest den 1.3.2006. Indlæggene vil derefter 
blive indarbejdet i bestyrelsens beretning af Formanden, idet de enkelte udvalgs indlæg ikke vil blive 
gengivet særskilt, men vil indgå i en samlet beskrivelse af bestyrelsens arbejde i løbet af året. Dette sker 
bl.a. for at afkorte beretningen. 

Formanden tager kontakt til Jørgen Vineke vedr. dirigentposten til generalforsamlingen. 

HUL udarbejder brev vedr. nyt fra foreningen, og TTJ leverer meddelelse vedr. arrangement om 
dræbersnegle i maj. 

Der er truffet aftale med Hasseris Gymnasium om at levere underholdningen inden generalforsamlingen. 
Underholdningen vil bestå af et uddrag af Musicalen Lonely Hearts, som blev opført i perioden 6. - 9 
februar på Gymnasiet. JS og JSK deltog, og kan varmt anbefale medlemmerne at møde frem til dette 
indslag, som begynder kl. 19.00 umiddelbart inden generalforsamlingen den 26. april 2006 i Hasseris 
Kirke. 

b. HG-håndbog 
HUL har udarbejdet en oversigt over de forskellige adresser og koder, som anvendes i administrationen. 
Det blev besluttet at disse lægges på bestyrelsens interne side. 

Bestyrelsesmødereferat 
Tidspunkt: Onsdag den 16.2.2006 kl. 17.30 Sted: Svalegården

Deltagere: Jørgen Svensson (JS)  Afbud: Verner Larsen (VL) 
Helle Dietz (HD) 
Per Studsholt (PS) 

 Hans Ulrik Larsen (HUL)  
 Knud Melby (KM)   
  Torben Thorup Jensen (TTJ) Fra pkt. 3      

Jens Skovgaard (JSK) (Referent)
Næste møde: Torsdag den 23.3.2006 kl. 17.30 hos Torben Thorup

Afbud:  Jens Skovgaard 
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c. Rema 1000 - Deklaration 
HD har udarbejdet udkast til en deklaration vedr. varetransport til og fra butikken. Ved det kommende 
møde med Rema 1000, vil bestyrelsen foreslå at Rema 1000 får en sådan deklaration tinglyst på området. 
Formanden tager kontakt til Rema 1000 vedr. snarligt møde. 

d. Holbergkvarteret 
Formanden har rykket for svar på det fremsendte referat, men har fået oplyst at vedkommende er 
sygemeldt. 

4. Forslag til beslutning 
a. Medlemskartotek 
HUL er nu klar med den tekniske løsning, der åbner mulighed for at det enkelte medlem selv kan få 
adgang til at rette visse af sine egene oplysninger i kartoteket. Adgangen vil ske gennem en side på 
hjemmesiden. Den nødvendige sikkerhed er til stede. 

Bestyrelsen besluttede at der skal åbnes for denne adgang. Det enkelte medlem vil få oplyst brugernavn 
(medlemsnr.) og kode sammen med indkaldelsen til generalforsamling. 

Som specielt emne ønskede bestyrelsen en af den internetbaserede løsning, hvorfor næste møde er 
henlagt til TTJ. JS fremskaffer projektor. 

b. Salg af @hasseris.dk 
Sammen med købet af domæneplads hos Netmedia er der åbnet mulighed for at oprette e-mail adresser 
med domænenavnet hasseris.dk. HUL foreslog at medlemmer tilbydes denne mulighed. Bestyrelsen 
besluttede at medlemmer tilbydes denne service mod betaling af et årligt gebyr på 75 kr. som skal 
opkræves sammen med kontingentet. JSK administrerer sammen med HUL denne service. Bestyrelsen 
forbeholder sig ret til at afvise et ønske om et bestemt navn, samt i øvrigt at fastlægge regler for navne 
der kan tillades. 

c. Forretningsordenen 
HD foreslog at der fastsættes regler for at en suppleant kan overtage et bestyrelsesmandat hvis et 
medlem af bestyrelsen har varslet forfald over flere møder. Bestyrelsen fandt ikke at der var behov for en 
sådan ændring af forretningsordenen, idet bestyrelsen af denne årsag ikke har været beslutningsdygtig, 
og at det i øvrigt er meget sjældent at der er behov for afstemning. Suppleanter deltager i praksis på helt 
lige fod med den øvrige bestyrelse i arbejdet. 

5. Bestyrelsens fremtidige struktur og arbejdsform 
På baggrund af et oplæg fra JSK drøftedes ændringer af bestyrelsens fremtidige struktur og arbejdsform. 
Der er dels behov for at skabe mere plads til drøftelser af generelle emner og principper på 
bestyrelsesmøderne, dels behov for en forenklet uddelegering af opgaverne i bestyrelsen. JSK foreslog, at 
beslutninger på bestyrelsesmøderne i højere grad baseret på udarbejdede beslutningsforslag, således at 
sagsbehandlingen kan begrænses. Ansvaret for de enkelte opgaver i bestyrelsen bør placeres på de 
enkelte bestyrelsesmedlemmer, og  være aftalt på det konstituerende møde. Er der behov for at flere 
bestyrelsesmedlemmer deltager i løsningen af konkrete opgaver, aftales dette, men ændrer ikke ved at 
der altid er ét ansvarligt bestyrelsesmedlem for den enkelte opgave/ansvarsområde. Udvalg bør kun 
nedsættes ifm. arrangementer der kræver dette.   

Orientering begrænses til det der er nødvendigt for bestyrelsen at være orienteret om. Kassereren 
orienterer hvis der er væsentlige forhold vedr. økonomien. Formanden og de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer orienterer kun hvis der er væsentlig information af betydning for bestyrelsens 
virke. 
 
Bestyrelsen kunne gå ind for oplægget. På det kommende konstituerende bestyrelsesmøde udmøntes 
beslutningen i konkrete tiltag, som omfatter en listning af opgaver og ansvarsområder, samt en tilknytning 
af én ansvarlig til hver opgave, evt. suppleret med et bestyrelsesmedlem/suppleant til at deltage i 
opgaveløsningen. 

Desuden besluttede bestyrelsen, at såfremt der er emner eller temaer, som bestyrelsen ønsker drøftet, så 
placeres de som pkt. 3 på dagsordenen. 

Fremtidige temaer kan forelægges under evt., men kan også fremsendes som forslag til Formanden, som 
vedligeholder en liste over emner, og sætter et på dagsordenen ifm med udsendelse af dagsorden. 

En normaldagsorden for bestyrelsesmøderne vil derfor fremover se således ud: 
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1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat af seneste bestyrelsesmøde 
3. Tema/emne 
4. Beslutningsforslag 
5. Orientering 
6. Evt. 

6. Orientering fra kassereren. 
Kassererjobbet er nu overdraget til HUL, idet KM kunne aflevere det reviderede regnskab til Formanden.  
HUL orienterede om at der er indgået forudbetaling af kontingent, hvilket skyldes at 
Ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensen har indbetalt et beløb som dækker tegning af medlemskab 
for købere af ejendomme i Hasseris. 

Ved årsskiftet var der 1323 medlemmer. Pr. dd. er der 1385 medlemmer. 

Bestyrelsen udtrykte påskønnelse af HUL's indsats for at tegne nye medlemmer til foreningen. 

Et beløb på ca. 200.000 kr., frigjort ifm. udtrækning af obligationer er investeret i Skibskreditfonden. 
Obligationerne er inkonverterbare og udløber i 2009. 
  

7. Faste udvalg 
a. Teknik- og trafikudvalget 
Der er modtaget en henvendelse pr. mail vedr. manglende snerydning, hvor der henvises til en sag i 1997, 
hvor tidl. Rådmand Poul Wrobel var involveret. Nærmere information om sagen er udbedt inden der tages 
kontakt til Teknisk Forvaltning. 

Der er udsendt referat til bestyrelsen af mødet med Rådmand Henrik Thomsen den 25. januar 2006. På 
mødet deltog JSK og JS. Mødet havde primært til formål at få fastslået Hasseris Grundejerforenings ret til 
at modtage orientering i naboorienteringssager i Hasseris. Rådmanden bekræftede at den eksisterende 
aftale ikke er ændret. Desuden drøftedes andre emner af interesse for Hasseris Grundejerforening. 

b. Kulturudvalget 
HD orienterede om Svalegårdens bestyrelses seneste møde. Der er møde i bestyrelsen igen den 
27.3.2006. 

TTJ oplyste at udvalget tager kontakt med Esben Buch, Park og Natur vedr. afholdelse af arrangementet i 
maj vedr. Dræbersnegle. TTJ giver besked til JSK når der skal oplyses om arrangementet på 
hjemmesiden. 

c. IT-udvalget 
HUL oplyste at der nu er 86 abonnenter på HASSERIS-e-POSTEN og at der nu er udsendt 3 nyhedsbreve. 
Formanden udtrykte ros til initiativet, som HUL og TTJ har taget.   
 
 
8. Eventuelt. 
HUL har undersøgt prisen på et såkaldt sandwichskilt. Bestyrelsen finder prisen for høj, og drøftede derfor 
en alternativ løsning. JS tager kontakt til Lasse Møller, Super H vedr. et samarbejde om information om 
Hasseris Grundejerforening. 
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