
Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 
1. Valg af formand 
2. Valg af referent og sekretær 
3. Valg af næstformand 
4. Valg af kasserer og administrator 
5. Valg af bestyrelsesmedlem af Svalegårdens bestyrelse 
6. Fordeling af bestyrelsesopgaver 
7. Honorarer 

I henhold til forretningsordenen indledte Per Studsholt mødet idet han efter Knud Melbys udtræden af 
bestyrelsen er det medlem af bestyrelsen der har højst anciennitet. Per Studsholt bød velkommen til de nye 
medlemmer af bestyrelsen Philip Pagter og Verner F. Larsen, samt Helle Saabo som er valgt som suppleant til 
bestyrelsen. Knud Erik Ledet, som ligeledes er valgt som suppleant havde p.g.a. sin fødselsdag måttet melde 
forfald. 

1. Valg af formand 
Jørgen Svensson blev valgt. 
2. Valg af referent og sekretær 
Jens Skovgaard blev valgt 
3. Valg af næstformand 
Jens Skovgaard blev valgt 
4. Valg af kasserer og administrator 
Hans Ulrik Larsen blev valgt 
5. Valg af bestyrelsesmedlem af Svalegårdens bestyrelse 
Helle Dietz blev udpeget 
6. Fordeling af bestyrelsesopgaver 
Punktet blev henlagt til det ordinære bestyrelsesmøde. 
7. Honorarer 
Bestyrelsen besluttede at alle medlemmer og suppleanter godtgøres med 500 kr. for udgifter til 
kommunikation. 
Derudover godtgøres JS, JSK, HUL og TTJ udgifter til Stofanet eller anden bredbåndsforbindelse. 
HUL godtgøres med 5.000 kr. for varetagelse af administratoropgaven. 

Dagsorden for ordinært bestyrelsesmøde 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
3. Tema/emne 
4. Forslag til beslutninger 
5. Orientering 
6. Eventuelt 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat af mødet den 26.4.2006 
Referatet blev godkendt. 

3. Tema/emne 
a. Hasserisstuerne  
Formanden orienterede om dialogen med Jørgen Elsøe, som har foreslået et tættere samarbejde med Hasseris 
Grundejerforening. Konkret er der foreslået et samarbejde om en række arrangementer i efteråret. 

Bestyrelsen er positiv overfor at samarbejde omkring specifikke arrangementer. PP blev udpeget som 
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kontaktperson til Hasserisstuerne. 
PP tager kontakt til Jørgen Elsøe og aftaler nærmere om arrangementernes antal og tidsmæssig placering. 

b. Svalegården 
Formanden orienterede om arbejdet i Svalegårdens bestyrelse, som Helle Dietz i mails har orienteret om. VFL 
blev udpeget som kontaktperson til Helle Dietz. 

c. Bestyrelsesopgaver i det kommende år 
Bestyrelsen ønsker at sikre arkivmateriale samt at indsamle bygningshistorisk materiale. Bestyrelsen udpeger 
på et senere tidspunkt en person til dette arbejde. 

Bestyrelsen ønsker en løbende opdatering af medlemsregistret med oplysninger om f.eks. lokalplan o.l. HUL 
varetager denne opgave. 

Redaktionen af Hasseris e-Posten ønskes udvidet, så flere kan varetage denne opgave. HS stillede sig til 
rådighed for denne opgave. 

Bestyrelsen ønsker at der udover administrator er én der har kendskab til regnskabssystemet. VFL vil varetage 
denne opgave, men kan i kraft af sit arbejde som revisor ikke varetage administratoropgaven. 

TTJ varetager opgaven Holbergkvarteret og øvrige opgaver vedr. grønne områder i Hasseris. 

PP tager sig af lokalplaner i Hasseris Villaby. TTJ, PS og Helle Dietz bistår vedr. lokalplan 05-080 Skovbakkevej 
m.fl. 

JSK varetager byggesager hele foreningens område. 

PS varetager trafiksager i hele foreningens område. 

JS påtog sig opgaven som arrangør af juletræstændingen. 

Webmasteropgaven varetages fortsat af JSK. 

Ansvarlig for at arrangere generalforsamling er TTJ med JS som deltager. 

Herudover vil bestyrelsen løbende udpege ansvarlige for mere ad hoc prægede opgaver.  

4. Forslag til beslutninger 
a. Ansøgning om tilskud fra Gl. Hasseris Skole 
Skolen har fremsendt en ansøgning om et tilskud på 12.000 kr. til besøg af en kunstner til 7. klasserne. 
Bestyrelsen besluttede at afslå ansøgningen, idet man finder at målgruppen er for smal. 

b. Udvidelse af LCH import A/S 
Formanden har modtaget en skrivelse fra en række beboere i Nørholm, som ønsker Hasseris 
Grundejerforenings støtte til en protest imod en udvidelse af fyrværkerivirksomheden LCH Import A/S. 

PS advarede imod, at bestyrelsen bruger for mange af sine kræfter på enkeltsager udenfor foreningens 
område. Udover tidsforbruget kan det medføre en "ulven kommer effekt", som tager brodden af 
Grundejerforeningens egne store sager. 

Et flertal i bestyrelsen besluttede at Formanden tager kontakt til afsenderne og aftaler et møde hvor JS og JSK 
deltager fra bestyrelsen. 

5. Orientering 
a. Generalforsamling 
JSK oplyste at Jens Ole Christensen havde godkendt referatet. Der er modtaget en nogle korrektioner fra Helle 
Dietz, som er indarbejdet. Der var ikke yderligere kommentarer til referatet, som derfor snarest vil blive 
offentliggjort på Hasserisportalen. 

b. Tak fra Jacob Blegvad 
Formanden havde medbragt et takkebrev fra Jacob Blegvad som JS havde besøgt på hans 85 års dag og 
overbragt en gave fra Hasseris Grundejerforening. 

c. Møde med Stadsgartneren 
TTJ orienterede om et møde med Stadsgartneren den 1. maj, hvor en række forhold vedr. grønne områder var 
blevet drøftet. Der var ikke kommet konkrete tilsagn frem på mødet. TTJ vil rykke for et referat af mødet. 
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d. Dræbersneglearrangement 
TTJ oplyste at der havde deltaget ca. 65 i arrangementet, som var forløbet godt. 

e. Teknik og trafik 
JSK orienterede om modtagne orienteringsskrivelser vedr. en byggesag på Vestermarksvej 24. 

Desuden orienterede JSK om korrespondance vedr. trafiksikring af Thorsens Allé, hvor Rådmand Henrik 
Thomsen har afslået at etablere bump e.l. hastighedsdæmpende foranstaltninger, idet han ikke mener at der er 
behov herfor. 

6. Eventuelt 
Formanden opfordrede bestyrelsen til med mellemrum at være vært ved bestyrelsesmøder. PP tilbød at lægge 
hus til ved det næste bestyrelsesmøde den 15.6.2006 
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