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1.  Godkendelse af dagsorden 
Under punkt 5 orientering blev medtaget byggesag Hasserishøj 15 
 
2.  Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 12.2.2009  
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
  
3.  Tema 
a. Medlemsfremmende tiltag 
Der blev oprettet 2 grupper med henblik på, at foretage tiltag til medlemsfremmende aktiviteter. 
1. gruppe består af  JOC (Formand), HUL  og VL. Gruppe 2 består af PP (Formand), HS og JEL.  
  
b. Generalforsamling 16.4.2009 
Det blev drøftet at opkræve kr. 25,- i gebyr for de medlemmer der ikke betaler via PBS. Ingen 
beslutning blev taget men bestyrelsen drøftet det videre senere. 
  
JSK gør hjemmesiden klar i uge 11/12 vedr. generalforsamling.  
  
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. 
  
Hasseris Set Fra Fjorden den 27/8 2009 – JEL  foreslog om det måske i stedet skulle være 
Hasseris Set Fra Egholm idet der er større mulighed for et arrangement hvor familier med børn 
kan lave en udflugt. Der arbejdes videre med denne mulighed. 
  
Sundhedsdag – JOC orienterede om at Lions har givet tilsagn om betaling af 50 % af udgifterne 
til en hjertestarter, HG har bevilget max kr. 8.000 så en finansiering skulle være på plads. JOC 
forespørger Danske Bank om de vil give tilskud til hjertestarteren. JSK forespørger Føtex om 
opstilling kan ske i Føtex hvor der er den største gennemstrøm af mennesker i Bymidten. 
Formanden foreslog atter at HG laver et nødhjælpskursus, og Formanden arbejder videre med 
sagen. 
  
d. Formandsoverdragelse 
Formanden overdrager/medbringer til generalforsamling diverse effekter så som dirigentklokke, 
bøger m.v og der vil på det efterfølgende bestyrelsesmøde blive taget stilling til effekternes 
placering/udlevering. 
  
e. Hasseris Byvandring den 26/5 2009 med FOF 

Bestyrelsesmødereferat 

Tidspunkt:  Torsdag den 12.3.2009 kl. 17.30 Sted: Svalegården 
Deltagere:  Jørgen Svensson (JS)   Afbud: Helle Saabo (HS) 
  Jens Skovgaard (JSK)    Per Studsholt (PS) 
  Verner Larsen (VL) (Referent)     
  Jens Ole Christensen (JOC)     
  Philip Pagter (PP)     
  Jens Erik Laursen (JEL) Suppleant     
  Knud Erik Ledet (KEL) Suppleant     
  Hans Ulrik Larsen (HUL) associeret     
Næste møde: Torsdag den 16.4.2009 kl. 17.00 på Svalegården 
Afbud til næste møde:  Knud Erik Ledet 
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Arrangementet er fuldtegnet  - HG gør ingenting i den forbindelse 
  
4.  Beslutningsforslag 
Indkøb af hjertestarter blev besluttet 
  
5.  Orientering 
a. Vandtårn  - der var intet nyt i sagen. Formanden forsøger at finde gamle skrivelser til 
Kommunen var afklaring af de juridiske aspekter. PP følger herefter op på sagen. 
  
b. ZOO – planværksted – HG er forespurgt om deltagelse i seminar vedr. udvidelse af ZOO. 
bestyrelsen besluttede at sige nej tak til invitationen. 
  
c. Hasserishøj 15 – naboindsigelser blev overdraget til JSK der følger sagen. 
  
6.  Eventuelt 
KEL meddelte at han ikke ønsker at genopstille. Han takkede for godt samarbejde i den periode 
han har deltaget i bestyrelsesarbejdet. 
  
  
Mødet afsluttedes kl. 20.50. 
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