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1.  Godkendelse af dagsorden 
Under punkt 4 drøftes Hasseris Grundejerforenings engagement i Lions Club’s Sankt Hans Bål i 
Mølleparken. 
Under punkt 6 drøftes reklamering i Hasseris Bymidte.  Orientering om byggeri. 
  
2.  Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 12.03.2009  
Referatet godkendt uden bemærkninger. 
  
3.  Tema 
a.  Generalforsamlingen, eventuelt modtagne forslag. 
     Kandidater til suppleantposter. 
Der er ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen. 
Til suppleantposterne i bestyrelsen foreslås:  Lasse Møller Madsen og Preben Eihilt. 
  
Formanden vil i sin beretning orientere om Hasseris Grundejerforenings holdning til ønske om Zoo 
udvidelse og sygehusdebatten. 
  
b.  Arrangementer 
Den 12.05. 2009 afvikles ”Naturvandring på Sorthøj og i Mølleparken”, kl. 1900 til 2100 med 
Esben Buch som den kyndige naturvejleder.  Jens Erik Laursen har aftaler på plads.  
Arrangementet er omtalt i Nyhedsbrev udsendt 22.03.2009.  
Den 27.08.2009 planlægges arrangementet ”Hasseris set fra fjorden”. 
  
c.  Hjertestarteren 
I samarbejde med Lions anskaffer Hasseris Grundejerforening en ”hjertestarter”, der efter aftale 
med Føtex ophænges på væg i indgangspartiet.  Det tilbud, der er indhentet, omfatter garanti på 
5 år samt løbende kontrol af udstyret.  Efterfølgende vil der blive afholdt et intro- kursus af 2 
timers varighed i betjening af hjertestarteren, her kan maksimalt deltage 10 personer.  Så snart 
datoen for kursus kendes, kontaktes Centerforeningen v/Lene Bjerring for at sikre, at deltagerne 
fordeles bredt blandt Centerforeningens medlemmer. 
Der udarbejdes materiale, der fortæller, hvem der har doneret hjertestarteren. 
Det tilsikres, at pressen er til stede ved ”indvielsen” af hjertestarteren. 
  
4.  Beslutningsforslag 
a.  Sankt Hans Bål i Mølleparken 
Der er i bestyrelsen enighed om, at Hasseris Grundejerforening i lighed med tidligere år køber 
reklameplads for kr. 10.000,- ved Sankt Hans Bål i Mølleparken, som er arrangeret og 
gennemføres af Lions Club. 

Bestyrelsesmødereferat 

Tidspunkt:  Torsdag den 16.4.2009 kl. 17.30 Sted: Svalegården 
Deltagere:  Jørgen Svensson (JS)   Afbud: Knud Erik Ledet (KEL) 

Suppleant 
  Per Studsholt (PS)   Hans Ulrik Larsen (HUL) 

associeret 
  Jens Skovgaard (JSK)      
  Verner Larsen (VL) (Referent)     
  Helle Saabo (HS)     
  Jens Ole Christensen (JOC)     
  Philip Pagter (PP)     
  Jens Erik Laursen (JEL) Suppleant     
Næste møde: Torsdag den 18.5.2009 kl. 17.30 på Svalegården 
Afbud til næste møde:    
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5.  Orientering 
Jens Skovgaard orienterede om, at ejendom på M.A.Schultzvej ombygges, og at der i henhold til 
Planlovens §20 skal foregå partshøring.  Hasseris Grundejerforening har ingen kommentarer. 
På ejendom på del af Klostermarken, som ikke henhører under Hasseris Grundejerforening, men 
er under samme lokalplan, sker der ændringer på dobbelthus.  Klostermarken Grundejer-forening 
har for 2 år siden været hørt, men protesterer nu over for kommunen og vil gerne støttes af HG. 
  
Jens Ole Christensen orienterede om, at der nedrives garager i Solbyen for at give plads til ny 
bebyggelse på Bundgaardsvej. 
  
6.  Eventuelt 
Per Studsholt anførte, at reklamering for Føtex Food mod Hasserisvej ser forfærdelig ud og 
spurgte, om dette er i overensstemmelse med lokalplanen.  Dette undersøges på kommunens 
hjemmeside. 
Aalborg Kommune orienteres om udvidelse af eksisterende bolig på Hasserishøj. 
Formanden for Hasseris Grundejerforening vil aflevere vingave til Knud Erik Ledet, som ikke er til 
stede i dag, og som ikke har ønsket genvalg til bestyrelsen (suppleant). 
Jens Skovgaard oplyste, at han har sendt læserbrev til Nordjyske angående den 3. 
Limfjordsforbindelse. 
  
Mødet afsluttedes kl. 1900. 
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