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1.  Godkendelse af dagsorden 
Emnet ”Hasserisstuernes/HG’s skrift 2009” placeret under ”Orientering” flyttes til 
”Beslutningsforslag” (JS). 
Under ”Eventuelt”:  Manglende tilmelding til PBS (JS). 
                               Spørgeskema fra Svalegaarden (JS). 
                              Sundhed (PS). 
                              Længe siden HG har doneret midler (PP). 
Herefter godkendtes dagsordenen. 
  
2.  Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 11.12.2008  
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
Det blev aftalt, at udkast til referat for eftertiden sendes til kommentering hos alle 
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  Efter endt ”høring” lægger JSK som sædvanligt referatet 
på HG hjemmeside. 
  
3.  Tema 
a.  HG’s profilering, forslag til nyt logo 
JSK har konstateret, at også Hasseris Boligselskab og bageren på Hasserisvej anvender 
klokkestablen som logo, hvorfor det ikke synes interessant for Hasseris Grundejerforening (HG) at 
anvende dette.  Det foreslås at udskrive en konkurrence om nyt logo, som bedømmes af et lille 
udvalg med blandt andre arkitekt Jacob Blegvad som deltager.  Det er ønskeligt, at dette kan ske 
inden generalforsamlingen, og JSK udfærdiger snarest ”Nyhedsbrev” herom. 
Input om og drøftelse af HG profilering kan forhåbentlig finde sted på næste bestyrelsesmøde. 
  
b.  Generalforsamling 16.4.2009, 1. forslag til indkaldelse og drejebog 
Kirkesalen er reserveret til generalforsamlingen, og JS aftaler de praktiske forhold med 
spejderne.  HS undersøger, hvem der kan levere rullepølse og ost på franskbrød og 120 stk. af 
hver.  Et kort bestyrelsesmøde afholdes kl. 1700, hvorefter der er spisning kl. 1800 også med 
deltagelse af dirigenten, hvor JS spørger Jørgen Vineke, om han igen vil påtage sig dette hverv. 
Bestyrelsen overvejer forslag til behandling på generalforsamlingen. 
Som tidligere aftalt udsendes indkaldelse med dagsorden på mail til de medlemmer, der har 
opgivet mailadresse.  Bilag lægges på HG hjemmeside, og kan nås ved et link. 
JEL undersøger, om der kan blive mulighed for, at organisten ved Hasseris Kirke, Mogens Jensen, 
vil underholde i kirken fra kl. 1900, så generalforsamlingen kan påbegyndes kl. 1930. 
Forslag til emner til modtagelse af ”Hasserisprisen” drøftes på kommende bestyrelsesmøder.  
”Hasserisprisen” er en Aalto-vase med inskription. 
KEL ønsker ikke at genopstille som suppleant.  Det undersøges hvem, der kan indtræde på 
posten. 
  

Bestyrelsesmødereferat 

Tidspunkt:  Torsdag den 15.1.2009 kl. 17.30 Sted: Svalegården 
Deltagere:  Jørgen Svensson (JS)   Afbud: Jens Ole Christensen (JOC) 
  Jens Skovgaard (JSK)    Hans Ulrik Larsen (HUL) 

associeret 
  Per Studsholt (PS)     

  Helle Saabo (HS) Referent     

  Verner Larsen (VL)     
  Philip Pagter (PP)     
  Jens Erik Laursen (JEL) Suppleant     
  Knud Erik Ledet (KEL) Suppleant     
Næste møde: Torsdag den 12.2.2009 kl. 17.30 på Svalegården 
Afbud til næste møde:    
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c.  Arrangementer i foråret 2009, Sorthøjsvandring 
Kommunen har med Esben Buch som vejleder et arrangement den 12. maj, kl. 1900 – 2100.  
Mødestedet vil være P-pladsen ved Hasseris Gymnasium. 
JEL udarbejder notat til ”Nyhedsbrev”. 
Der fremkom forslag om arrangement med turbåd, så man kan se Hasseris fra fjorden.  JSK har 
bekendt, der kan hjælpe med et sådant arrangement. 
PS undersøger muligheden for arrangement for børnefamilier f.eks. med klovn eller et 
fastelavnsarrangement i KFUM-hallen, som så først kan blive i 2010. 
  
4.  Beslutningsforslag 
Det er med ”Hasserisstuerne” aftalt, at skriftet 2009 skal omhandle ”Holbergkvarteret”.  JS vil 
meddele formanden, Jørgen Elsøe Jensen, at HG er indstillet på max. at kunne yde 20.000,- kr.  
Spar nord fonden ansøges sammen med andre fonde om tilskud.  HG ønsker at aftage 1.400 
eksemplarer af skriftet. 
  
5.  Orientering 
a.  Regnskab og medlemstal 
I JOC fravær orienterede JS om en balance på kr. 7.000,-, idet indtægterne beløber sig til kr. 
190.000,- og omkostningerne til kr. 183.000,-.  Grundet et mindre medlemstal er beløbet kr. 
10.000,- mindre end sidste år.  De kulturelle arrangementer har i 2008 kostet kr. 71.000,- i alt, 
og HG har ydet tilskud på i alt kr. 20.000,-.  Tilskud er bl.a. ydet til Lions Clubs Sankt Hans Bål i 
Mølleparken. 
Medlemstallet er 1.325.  I forbindelse med udsendelse af Lions Club Kalender ved juletid havde 
HG en opfordring om medlemskab vedlagt.  Denne opfordring har indtil nu givet 5 nye 
medlemmer. 
JS aftaler med Svalegården, hvor meget der skal betales for brug af lokale i forbindelse med 
møde om lokalplan.  
b.  Kirkesti; Hasseris Skoles hæk mod Rotunden 
JS finder ikke, at HG skal gøre mere ved spørgsmålet om placering af sten på Kirkesti på Sdr. 
Skovvej, og forventer, at Teknik og Miljø selv klarer dette område. 
JSK skriver til stadsgartneren for at erindre om en ønsket rundgang i Hasseris-området m.h.p. 
drøftelse af forskellige problematikker. 
Hækken mod Rotunden synes ikke overvældende.  Renovering af stier i området ved Rotunden 
synes nødvendig, da ilagte chaussesten er ”faldet/sunket”. 
  
c.  Bestyrelsesmøde i Svalegaarden 
JS var substitut for VL ved bestyrelsesmøde i Svalegaarden den 15.12.2008.  Der er ønske om 
renovering af tag, og tilbud er indhentet. 
  
6.  Eventuelt 
a.  Spørgeskema 
Svalegaarden havde i forbindelse med HG arrangement den 15.12.2008 sendt bestyrelsen et 
spørgeskema.   
  
b.  Sundhedsarrangement 
PS gjorde opmærksom på et arrangement, der havde været annonceret i Midt-Vest Avisen.  
Beboere i og omkring Skelagergaarden var inviteret til et tjek på sundhedstilstanden.  PS foreslår, 
at HG arrangerer noget lignende for sine medlemmer. 
  
c.  Donationer 
PP gjorde opmærksom på, at det synes længe siden, at HG har doneret midler til særlige formål 
og udtrykker undren over, at HG ikke har modtaget ”ansøgninger”.  Skal HG selv finde områder, 
der kan støttes med mindre beløb? 
  
d.  Nyhedsbrev 
Der skal udsendes ”Nyhedsbrev” til 400 medlemmer med mail-adresse, men uden tilmelding til 
PBS med opfordring til det ønskelige i, at de tilmelder sig denne ordning. 
”Nyhedsbrev” omhandlende ”Idékonkurrence” (logo). 
”Nyhedsbrev” omhandlende arrangement 12.5.2009.   
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Mødet afsluttedes kl. 2055. 
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