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1.   Godkendelse af dagsorden  
HUL ønskede punkt om manglende udsendelse af julebog medtaget under Eventuelt. 
Dagsordenen blev herefter godkendt. 
  
2.   Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
  
3.   Tema 
a.   Sommerfest lørdag den 23. august 2008  
Indbydelsen til sommerfesten udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.  Pris 
for deltagelse er med Hasseris Grundejerforenings (HG) tilskud nu fastsat til kr. 150,- pro 
persona.  Beløbet dækker maden, 1 glas hvidvin og ½ flaske rødvin.  Der bliver mulighed for køb 
af vin, øl og vand til meget rimelige priser.   
  
JOC har endnu ikke fast aftale med orkester, men vil finde et med 60’er musik, der kan få 
deltagerne til at danse.  Herudover skal der være en forholdsvis kort underholdning under 
spisningen.  PS arbejder med dette område. 
  
Billetter til sommerfesten købes i Super Best kiosk i perioden 1. – 17. august. 
  
Teltet opstilles på P-plads hos Revisorerne, det skal være fjernet igen, ligesom oprydning skal 
have fundet sted, senest mandag morgen. 
  
Der skal være plads til ca. 400 deltagere. 
  
Tilladelse til opstilling af telt, toiletvogn m.m. skal indhentes hos Beredskab Aalborg. 
  
b.   Nyhedsposten 
Den første udsendelse blev ikke god, hvilket bl.a. også skyldtes, at 2fast var ”mere eller mindre 
nede” den pågældende dag.  HG har i dag omkring 950 mailadresser på medlemmer, og der 
arbejdes fortsat intenst på at skaffe flere.  På denne måde har HG mulighed for at nå rigtig 
mange medlemmer på en hurtig måde. 
  
Der er i bestyrelsen enighed om, at posten/brevet skal hedde ”Nyhedsbrev fra Hasseris 
Grundejerforening”. 
Tema for næste nummer kan være fældning af træer i Holbergkvarteret, reparation af sti fra 
Jeronimusvej til Rotunden m.m.  Udarbejdes af JS. 

Bestyrelsesmødereferat 

Tidspunkt:  Torsdag den 13.3.2008 kl. 17.30 Sted: Svalegården 
Deltagere:  Jørgen Svensson (JS)   Afbud: Philip Pagter (PP) 
  Helle Saabo (HS) Referent   Per Studsholt (PS) 
  Jens Ole Christensen (JOC)   S.E.Hansen (SEH) 

associeret 
  Verner Larsen (VL)     

  Jens Skovgaard (JSK)      
  Knud Erik Ledet (KEL) Suppleant     
  Hans Ulrik Larsen (HUL) associeret     
  Jens Erik Laursen (Gæst)     
Næste møde: Torsdag den 24.4.2008 kl. 17.30 på Svalegården 
Afbud til næste møde:    
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c.   Winkas/2fast mailregister, mailudsendelser og indhentning af mailadresser 
Medlemstallet i HG har været vigende p.g.a. fraflytninger, dødsfald og enkelte udmeldelser og er 
pt. på 1.370 medlemmer.  Det er håbet, at omdeling af skrivelse om Hasseris Grundejerforening 
til ”ikke medlemmer” vil øge antallet. 
  
Den telefoniske indhentning af mailadresser hos medlemmer, hvor denne ikke har været oplyst, 
er gået over al forventning, og der har været stor imødekommenhed.  Som også nævnt under 
punkt b. nærmer HG sig nu 1.000 mailadresser. 
  
d.   Generalforsamling den 24. april 2008  
Indkaldelsen til generalforsamlingen vil være tilgået medlemmerne inden påske.  JS har aftalt 
med spejderne, at de som tidligere år hjælper med servering og oprydning.  HG afventer tilbud 
fra Svalegaarden på levering af smørrebrød (rullepølse og ost) samt kaffe/the med småkager.  
JSK udarbejder materialer til Power Point fremvisning af beretning og regnskab. 
Der skal ske omtale af generalforsamlingen til medierne. 
Hasseris Prisen uddeles ikke i år. 
  
Formanden (JS) vil i sin beretning omtale bestyrelsens indhentning af mailadresser og stille 
forslag om, at opgivne mailadresser benyttes til indkaldelse til generalforsamling, medens bilag til 
denne hentes som links på hjemmesiden.  Medlemmer uden mail vil naturligvis fortsat modtage 
indkaldelse med samtlige bilag pr. post. 
  
4.   Beslutningsforslag 
a.   Tilskud til Hasserisskolernes lejrhytte 
HG har modtaget ansøgning om tilskud til jordvarmeanlæg i Hasserisskolernes lejrhytte, der er 
beliggende i Hals.  Lejrhytten har været plaget af adskillige indbrud /tyverier af olie til 
opvarmning, og bestyrelsen ønsker derfor nu installeret en anden form for anlæg.  Ca. 3.000 børn 
har på årsbasis stor glæde af lejrhytten. 
  
Der er i bestyrelsen stor enighed om at bevilge kr. 10.000,-, der udbetales, når projektet er 
gennemført. 
  
5.   Orientering 
a.   Medlemsstatus 
Som også nævnt under punkt 3.c. er medlemstallet, inkluderet erhvervsmedlemmer, på 1.370.  
Der er omdelt ca. 300 ”hverveskrivelser” i villabyen, der indtil nu har resulteret i 7 nye 
indmeldelser.  Der har været problemer med indmeldelse via hjemmesiden, men dette er nu 
rettet. 
  
Der mangler pt. fordeling af ”hverveskrivelsen” i Holbergkvarteret, Hasseris Enge og flere. 
  
b.   Regnskab 
Ingen bemærkninger.  Regnskabet for 2007 udsendes med indkaldelse til generalforsamling. 
  
c.   Holbergkvarterlokalplan, træfældning 
Lokalplanen for Holbergkvarteret forventes snarest udsendt.  JSK har påtaget sig at fotografere 
samtlige huse i kvarteret, 280, som dokumentation i forbindelse med planen.  HG har lagt vægt 
på, at poppeltræerne ved stisystemerne bevares, og ellers er træfældning gået i gang. 
  
HG har et godt samarbejde med Teknik & Miljø, og JSK orienterede om samtaler, han har haft 
med arkitekt Peter Mathiesen om enkelte byggeændringer og udvidelser og pointerede, at alle 
bestemmelser jf. lokalplaner er overholdt. 
  
6.   Eventuelt 
a.   Manglende udsendelse af julebog 
JS oplyste, at han har meddelt formanden for Hasserisstuerne, Jørgen Elsøe, at HG ikke fandt 
forslaget om udsendelse af skrift om ”Hasseris Å” julen 2008 acceptabelt, og derfor ikke ønskede 
at støtte denne udsendelse for nærværende.  Der er pt. ikke modtaget svar. 
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Bestyrelsesmødet afsluttedes kl. 2030. 
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