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1.  Godkendelse af dagsorden 
Under Tema blev medtaget yderligere to emner vedr. ”Hasseris set fra fjorden” og Byvandring i 
Hasseris. 
  
2.  Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 15.1.2009  
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
De fra PS modtagne kommentarer blev godkendt. 
Referatet er offentliggjort på hjemmesiden. 
  
3.  Tema 
a.  Overvågning af fraflytninger. 
HUL har undersøgt muligheden for at bestyrelsen kan holde sig orienteret om salg af ejendomme 
i området. Her er siden boliga.dk velegnet, idet den løbende holdes ajour med udbud og salg af 
boliger på tværs af mæglerkæder. Det vil derfor være muligt at henvende sig til såvel 
medlemmer som fraflytter, som nye ejere. Bestyrelsen er positiv overfor anvendelsen af denne 
fremgangsmåde, og opfordrer HUL og JOC til at konkretisere deres forslag.  
  
b.  Generalforsamling 16.4.2009 
Formanden havde inden mødet fremsendt forslag til beretning som blev drøftet. Som et nyt tiltag 
vil indkaldelsen blive udsendt som email til de medlemmer hvor vi har modtaget adressen. Der vil 
i indkaldelsen blive henvist til beretning og regnskab på hasseris.dk. 
Medlemmer hvor vi ikke har en emailadresse, vil modtage indkaldelse, beretning og regnskab 
med normal post. 
  
Bestyrelsen vil foreslå uændret kontingent på 125 kr for 2010. 
Bestyrelsen drøftede muligheden for at forlange PBS tilmelding af medlemmer af HG. Det er 
forbundet med en stor administrativ byrde at opkræve kontingent hos de der ikke er tilmeldt PBS. 
Der var ikke enighed i bestyrelsen. Et alternativt forslag kunne være at opkræve et 
administrationsgebyr for at udsende giro opkrævninger. Emnet tages op på næste møde. 
  
Formanden opfordrede bestyrelsen til at fremkomme med forslag til suppleanter til bestyrelsen. 
  
c.  Arrangementer i foråret 2009 
Sorthøjsvandring 12.5.2009 er aftalt med Park og Natur (Esben Buch). JEL fremsender oplæg til 
Nyhedsbrevet til Formanden. 
  
JEL har forespurgt Park og Natur om de er interesseret i at medvirke ved et arrangement 
”Hasseris set fra fjorden”. Man er i Park og Natur positive. JSK undersøger om der kan skaffes et 
skib af passende størrelse til arrangementet. 

Bestyrelsesmødereferat 

Tidspunkt:  Torsdag den 12.2.2009 kl. 17.30 Sted: Svalegården 
Deltagere:  Jørgen Svensson (JS)   Afbud: Helle Saabo (HS) 
  Jens Skovgaard (JSK) (Referent)   Philip Pagter (PP) 
  Per Studsholt (PS)   Verner Larsen (VL) 
  Jens Ole Christensen (JOC)     

  Jens Erik Laursen (JEL) Suppleant     
  Knud Erik Ledet (KEL) Suppleant     
  Hans Ulrik Larsen (HUL) associeret     
        
Næste møde: Torsdag den 12.3.2009 kl. 17.30 på Svalegården 
Afbud til næste møde:  Helle Saabo, Per Studsholt 
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Sundhedsdag. PS har kontaktet Skelagergården for at høre om deres arrangement, og har 
efterflg. kontaktet Sundhedshuset, som er positive. PS arbejder videre med sagen. 
  
Formanden foreslog at man i samarbejde med Lions og Bymidten anskaffer og opstiller en 
hjertestarter, f.eks. i Føtex. Bestyrelsen var positiv. JOC tager det op i Lions, og JSK kontakter 
Bymidten for at høre deres holdning. 
  
Formanden foreslog at HG laver et nødhjælpskursus. Bestyrelsen var positiv og Formanden 
arbejder videre med sagen. 
  
  
4.  Beslutningsforslag 
Ingen 
  
5.  Orientering 
a.  Regnskab 
JOC fremlagde det reviderede regnskab som viser et overskud på ca. 7.000 kr. 
  
b.  Hasserisstuerne 
Hasserisstuernes hæfte i 2009 vil blive søgt sponsoreret gennem en fælles ansøgning til Spar 
Nord Fonden. Desuden vil HG i lighed med tidligere tilbyde at købe ca. 1400 eksemplarer med 
henblik på uddeling til medlemmerne. 
  
c.  Sygehusdebatten 
Formanden har haft kontakt til Skipper samrådet, som har engageret sig i den aktuelle 
sygehusdebat. Bestyrelsen finder ikke at der er baggrund for at engagere sig direkte i debatten. 
Formanden blev opfordret til at nævne emnet på generalforsamlingen for at høre medlemmernes 
opfattelse. 
  
6.  Eventuelt 
JOC anmodede den øvrige bestyrelse om at medvirke til at tage kontakt til medlemmer, hvor vi 
ikke har en mailadresse. 
  
Mødet afsluttedes kl. 2130. 
  

Page 2 of 2Bestyrelsesmødereferat

22-02-2013file://E:\HG-portalen\20090212 Referat.htm


