
Dagsorden.  
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 15.2.2007 
Referatet blev godkendt. 

3. Tema/emne 
a. Generalforsamling 
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling, der afholdes den 19. april 2007, kl. 1930 er udsendt 
rettidigt. Mødesalen i Hasseris Kirke er reserveret og alle foranstaltninger er aftalt med kirketjeneren og 
spejderne, der som tidligere år tager sig af det praktiske. Bestyrelsen mødes kl. 1700 på Svalegården. 

Et manglende møde med Park- og Naturforvaltningen betyder, at træbeplantningsplan, beskæring, 
kirsebærtræer m.v. må afklares inden generalforsamlingen. Teknik- og miljøforvaltningen kontaktes ligeledes i 
spørgsmålet om yderligere ønskelig trafikdæmpning på Hasserisvej. 

Bestyrelsen vil foreslå Jørgen Vineke som dirigent 

b. Sandwichplakat 
Forslag udarbejdes af VFL, som rundsender udkast på mail til bestyrelsen til udtalelse. Skiltet opstilles 10 dage 
før generalforsamlingen. 
 
c. Vinsmagning  
Arrangementet, der er arrangeret i samarbejde med vinforretningen ”Dolce Vita”, Hasserisvej, til afvikling den 
21. marts 2007 er annonceret samtidigt med indkaldelsen til generalforsamlingen og er pt. næsten udsolgt. De 
praktiske foranstaltninger der er forbundet med arrangementet som gennemføres på Svalegården varetages af 
PP og KEL. 
  
d. Vandtårnet 
Hasseris Grundejerforening har modtaget henvendelse fra et medlem af den tidligere ejerkreds. I henvendelsen 
anføres at vedligeholdelsen af vandtårnet, der er beliggende på Thorsens Allé, er overgået til kommunen, men 
at der er hidtil intet sket. Bestyrelsen tager kontakt dels til repræsentanter fra den tidligere ejerkreds dels til 
rådmand Henrik Thomsen, i hvis regi vandtårnet nu henhører. Der udspandt sig herefter en drøftelse af, hvad 
vandtårnet eventuelt kan anvendes til. 
  
e. Hasseris e-Posten 
På baggrund af at de nuværende redaktører ønsker at udtræde af bestyrelsen meddelte Formanden at han vil 
gerne påtage sig ”den tekniske del” af opgaven og opfordrede de øvrige medlemmer i bestyrelsen til at fungere 
som redaktører/medredaktører. Den kommende bestyrelse bør efter VFL's forslag på skift påtage sig opgaven, 
altså på skift påtage sig at redigere et nummer, subsidiært nedsætte et redaktionsudvalg, der mødes før hvert 
bestyrelsesmøde. 
Der var enighed om, at ”Hasseris e-posten” skal fortsættes. 
 
f. Bestyrelsesmøder 2007/2008 
Formanden ønskede det berammede møde den 10. maj 2007 ændret til den 24. maj. Efter drøftelse blandt de 
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer fastholdes datoen den 10. maj. 
  

Bestyrelsesmødereferat 
Tidspunkt: Torsdag den 15.3.2007 kl. 17.30 Sted: Svalegården

Deltagere: Jørgen Svensson (JS)  Afbud: Jens Skovgaard (JSK)
Hans Ulrik Larsen (HUL) Torben Thorup Jensen (TTJ)
Helle Saabo (HS) (Referent) Per Studsholt (PS) 
Philip Pagter (PP) 
Knud Erik Ledet (KEL)
Verner Larsen (VL)

Næste møde: Torsdag den 19.4.2007 kl. 17.00 i Svalegården

Afbud til næste møde:  
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g. Fortove 
Emnet er en udløber af ønske om fortov fra Rema til revisor.  Jf. politiet skal fortove med 3 cm difference (3 cm 
spring på fliser) rettes af Teknisk Forvaltning.  Det anbefales, at fotografere de steder, hvor skaderne er og 
sende fotos til Teknisk Forvaltning. Bestyrelsen aftalte efter forslag fra VFL, at efterlyse områderne igennem e-
post og fastholde emnet (tema) i den nye bestyrelse. 
  
h. Kassererjobbet 
Det er uvist, om en kommende kasserer kan påtage sig de opgaver, som nuværende kasserer løser. Der er to 
hovedopgaver – det rene kassererjob og ajourføring af medlemskartotek/-registrering.  Den nuværende 
kasserer, HUL, vil være behjælpelig i en overgangsperiode. 
Emnet drøftes på det konstituerende møde. 

4. Forslag til beslutninger 
a. HG firmagave 
VFL præsenterede forskellige modeller af kuglepenne med priser på tryk og levering. Der var enighed om køb 
af 2.000 stk. kuglepenne i en god kvalitet. 

5. Orientering 
a. Svalegården 
Vedr. forpagtningsaftalen for Svalegården afventes møde, der afholdes den 19. marts 2007.  

b. Lokalplan 05-078 Strøybergsvej m.fl. 
Hasseris Grundejerforening har til orientering modtaget indsigelse mod lokalplanen fra Louise Faber med 
relevante punkter tilsendt Teknik- og miljøforvaltningen. Formanden bekræfter modtagelsen. 
  
6. Eventuelt 
Formanden har aftalt med Jørgen Elsøe, Hasserisstuerne, at juleudsendelsen 2007 bliver bogen om  
”Svalegaarden”. Publikationen bliver i format dobbelt så stor udgave som hidtil udsendte. 
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