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1.   Godkendelse af dagsorden 
JOC ønskede som punkt 5.a. at drøfte ansøgning fra Lions Club om støtte til Sankt Hans Bål i 
Mølleparken. 
Dagsordenen blev herefter godkendt. 
  
2.   Godkendelse af referat fra mødet den 11.03.2010  
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
  
3.   Generalforsamlingen – Gennemgang af alle detaljer 
Der er ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen. 
Efter valg af dirigent og dennes konstatering af rettidig indkaldelse, udpegning af stemmetællere 
og referent suspenderes generalforsamlingen for overrækkelse af Hasseris prisen til landinspektør 
Lene Dokkedal, som forventeligt også vil sige et par ord. 
Herefter genoptages generalforsamlingen, og det er altid interessant, hvilke områder der 
eventuelt vil blive rejst, og spørgsmålet er også, om den foreslåede kontingentforhøjelse vil give 
anledning til kritik og i værste fald til udmeldelse af grundejerforeningen. 
  
Spejderne er klar fra kl. 1730 for bordopstilling, borddækning mm. 
  
4.   Kommende arrangementer og aktiviteter 
  
a.   ZOO-arrangement den 18.05. 
I indbydelsen skal medlemskab af HG understreges.  Ankomst kl. 1730 ved hovedindgangen, 
herefter guidet rundvisning i hold på max. 40 personer og sluttelig spisning (sandwich) fra kl. 
1900 til kl. 2000 på spisestedet ”Skovbakken”. 
  
b.   Kondi-ruten på Bejsebakken med start den 20.04.  
Aktiviteten er initieret af Leif Schmücker, og det er spændende om der overhovedet kommer 
nogen, JOC vil deltage.   
  
c.   KFUM-hallen - motionstilbud 
I ”Nyhedsbrev 2” annonceredes priser for medlemmer af Hasseris Grundejerforening og også på 
dette område er det spændende, om nogle vil benytte sig af det. 

Bestyrelsesmødereferat 

Tidspunkt:  Torsdag den 15.4.2010 kl. 17.00 Sted: Svalegården 
Deltagere:  Jens Ole Christensen (JOC) Afbud: Per Studsholt (PS) 
  Jens Skovgaard (JSK)   Lasse Møller Madsen (LMM) 

(Suppleant) 
  Helle Saabo (HS) (Referent)   Verner Larsen (VL) 
  Jens Erik Laursen (JEL)      
  Philip Pagter (PP)     
  Preben Eihilt (PE) (Suppleant)     
  Jørgen Svensson (JS)  (Konsulent)     
  Hans Ulrik Larsen (HUL) (Associeret)     
Næste møde: Mandag den 12.5.2010 kl. 17.30 på Svalegården 
Afbud til næste møde:    
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d.   Det kriminalpræventive råd og andet 
Arrangementet, som skal finde sted i september, er på plads for så vidt angår indlægsholder.  JS 
undersøger, om der efterfølgende kan blive mulighed for portvinssmagning. 
  
e.   Andre forslag 
JEL foreslår en ”snapsetur” med Esben Buch, hvor der skal findes urter/bær til kryddersnaps.  
Turen kan eventuelt lægges i november.  JEL undersøger. 
  
  
5.   Byggesager m.v. bl.a. Lokalplan Hasserisvej 
  
JSK har haft møde med beboere i klyngehusene, der er interesserede i en lokalplan.  Lene 
Dokkedal har oplyst, at der kan blive mulighed for en privatservitut, men det kræver, at alle 
beboere er enige om dette.  Beboerne har herefter udspillet. 
  
JSK bliver løbende orienteret om en byggesag på Klostermarken, der dog ligger uden for HG 
område.  Ejeren har været pålagt at følge regler og bestemmelser i lokalplanen ellers er næste 
skridt en politianmeldelse. 
  
a.   Ansøgning fra Lions Club 
Lions Club Hasseris har ansøgt om tilskud til gennemførelse af arrangementet omkring det 
traditionelle Sankt Hans Bål i Mølleparken. 
Der var enighed om at yde kr. 10.000,-, idet der så også er ønske om en bedre annonce for 
Hasseris Grundejerforening på bagsiden af programmet. 
  
  
6.   Eventuelt 
  
JOC oplyste, at det udenlandske flag, der længe har hængt på flagstang, nu er nedtaget. 
JEL undersøger, om spejdertroppen KNUDEN har en ønskeseddel i anledning af sit 80-års 
jubilæum.  Interesserede er i øvrigt inviteret til at besøge troppen på landslejr i Skive. 
”Hasserisstuerne” udsender ikke noget skrift i år, men igen i 2011. 
Hasseris Grundejerforening mangler en folder, der skal snarest ses på dette.  JEL medtager 
eksempler fra trykker. 
Intet nyt om ”vandtårnet”. 
  
Mødet afsluttedes kl. 1800.   
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