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1.   Godkendelse af dagsorden 
JOC ønskede under punkt 9 drøftelse af annonce til folder om Sankt Hans Bål i Mølleparken og 
brev til rådmand angående Hasseris Bibliotek. 
Dagsordenen blev herefter godkendt. 
  
2.   Godkendelse af referat fra mødet den 15.04.2010  
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
  
På det konstituerende møde den 15.04.2010 blev det aftalt at drøfte ”Medlemshvervning” på det 
førstkommende bestyrelsesmøde. 
Status er, at 61 medlemmer endnu ikke har betalt det årlige kontingent; der vil blive udsendt 1 til 
2 rykkere efterfulgt af en telefonopringning, inden en sletning finder sted.  Helt nøgternt må det 
konstateres, at medlemstallet i grundejerforeningen ikke stiger, og hvad gør vi for at vende 
udviklingen?  Der er ingen tvivl om, at der er behov for opbakning og jo flere, der er medlemmer 
i Hasseris Grundejerforening jo stærkere vil denne være og samtidig med til at bevare bydelens 
særpræg og værdier. 
Efter nogen drøftelse enedes man om følgende focuspunkter: 

1.        Direkte henvendelse. 
2.        Brochure, der fortæller om HG, med svarmulighed. 
3.        Lay-out til ”Nyhedsbrev” forbedres. 
4.        Bogmærke. 

  
  
  
  

Vedrørende den direkte henvendelse skal vej(e) udskrives fra WINKAS i første omgang begrænset 
til området Hasseris Villaby.  HUL finder omkring 20 emner til hvert bestyrelsesmedlem, og JEL 
udarbejder ”talepapir” i form af stikord. 
Inden den personlige henvendelse udarbejdes folder/brochure (JOC action), som kan lægges i de 
pågældendes postkasse før den personlige henvendelse. 
Ved medlemskab og betaling betyder det dækning for resten af 2010 og 2011. 
  
Vedrørende ”Nyhedsbrevet” drøftedes udover et forbedret lay-out også det hensigtsmæssige i, at 

Bestyrelsesmødereferat 

Tidspunkt:  Onsdag den 12.5.2010 kl. 17.30 Sted: Svalegården 
Deltagere:  Jens Ole Christensen (JOC) Afbud: Preben Eihilt (PE) 
  Jens Skovgaard (JSK)   Dorthe Schack (DS) 

Suppleant 
  Helle Saabo (HS) (Referent)   Lasse Møller Madsen (LMM) 

(Suppleant) 
  Jens Erik Laursen (JEL)    Jørgen Svensson (JS)  

(Konsulent) 
  Per Studsholt (PS)     
  Verner Larsen (VL)     
  Hans Ulrik Larsen (HUL) (Associeret)     
Næste møde: Torsdag den 17.6.2010 kl. 17.30 på Svalegården 
Afbud til næste møde:  Helle Saabo 
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flere kan udføre opgaven. 
  
Et logo kunne være ”Hasseris – bevar mig vel”. 
  
Det bliver nødvendigt med manuskript fra professionel vedrørende udarbejdelse af brochure m.m. 
  
Projekt ”Medlemshvervning” vil koste, og der var enighed om at anvende fra kr. 50.000,- til kr. 
100.000,- fordelt over 2010 og 2011. 
  
3.   Generalforsamling - Evaluering 
Der var enighed om, at generalforsamlingen forløb udmærket og med en god tone.  Der var også 
enighed om, at der fremover skal indkøbes mindre mad. 
  
4.   Arrangementer 
a.   ZOO-arrangement den 18.05.  
JEL oplyste, at der kun er 30 tilmeldte.  Arrangementet gennemføres, men det er et skuffende 
lille deltagerantal.  3 fra bestyrelsen er blandt de tilmeldte. 
  
b.   Bejsebakkekondiløb 
Aktiviteten, der var initieret af Leif Schmücker, startede den 20.04. med et yderst lille 
deltagerantal.  Den efterfølgende tirsdag gav kun yderligere 2 deltagere, hvorfor det blev 
besluttet at aflyse p.gr.a. manglende tilslutning.  Dette er meddelt i Nyhedsbrev.  JOC har takket 
for initiativet med et par flasker vin. 
  
c.   KFUM-hallen motionstilbud 
Der er formentlig 10 deltagere fra HG.  Motionstilbuddet genannonceres til efteråret. 
  
d.   Snapsetur 
JEL har talt med Esben Buch, der oplyser, at et arrangement med krydderurter til snaps ikke må 
ligge for sent på året.  Der afholdes et kommunalt arrangement i Urtehaven i Nørresundby den 
25.08. kl. 1900, og HG tilbydes derfor et arrangement kl. 1700 samme dato. 
Der var enighed om, at HG kobler sig på det kommunale arrangement (JEL action). 
  
e.   Det kriminalpræventive råd og portvin 
Arrangementet er helt på plads og gennemføres den 16.09.2010.  
  
f.   Bank-arrangement 
HUL oplyste, at et sådant arrangement foreløbig er på planlægningsstadiet til gennemførelse i 
2011.  Hovedvægten i arrangementet skal ligge på ombygning, nedsparing o.lign. 
  
g.   KUNSTEN 
  
JOC foreslog et besøg på KUNSTEN f.eks. en søndag eftermiddag i november 2010.  Der skal 
være tilmelding, men entré gratis. 

  
5.   Nyhedsbreve – drøftelse af anvendelsen 
JOC havde fra formanden for Lokalområde Vest, Knud-Erik Ledet, modtaget henvendelse med 
ønske om, at en opfordring om at blive frivillig på Plejehjemmet Thulebakken kunne udsendes 
som Nyhedsbrev.  JOC og hovedparten af bestyrelsen havde ingen indvendinger herimod, mens 
HS fandt, at dette kan få de konsekvenser at andre organisationer/foreninger også kunne ønske 
noget tilsvarende, og at sådanne servicemeddelelser, som det må betragtes som, vil tage 
brodden af Nyhedsbrevet fra grundejerforeningen.  HS mener også, at det strider imod 
Vedtægternes §2. 
JOC m.fl. fastholdt udsendelsen som ønsket ”i den gode sags” tjeneste og tilføjede, at skulle der 
senere komme et tilsvarende ønske fra Plejehjemmet Otiumgården, ville dette også blive 
imødekommet.  En principiel drøftelse om anvendelsen af Nyhedsbrevet må tages på et andet 
tidspunkt. 
  
6.   Lokalplaner 
JSK orienterede om brev fra Lene Dokkedal, der informerede om, at 2E-ejendomme, som ejer 
HK-bygningen på Hasserisvej planlægger byggeri.  Såfremt dette bliver aktuelt udarbejdes ny 
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lokalplan, og de berørte naboer inviteres til høring.  HG vil løbende blive holdt ajour og 
medinddraget. 
JSK orienterede fra møde i Teknik- og Miljøudvalget den 22.04.2010 om græsslåning, der 
er/bliver stærkt reduceret for at spare penge.  JSK vil rette henvendelse til Teknik- og 
Miljøforvaltningen, rådmand Mariann Nørgaard, med anmodning om, at Rotunden bliver passet, 
således at gammel plan fastholdes. 
  
7.   Bibliotek 
Det har af pressen fremgået, at der på bibliotekssiden i Aalborg Kommune skal findes besparelser 
i næste års budget på ca. 3 mio. kr., og at alle områder inden for biblioteksvæsnet ”er sat i spil”.  
En offentliggørelse af planer vil ske i juni.  Hasseris Bibliotek er et meget velbeliggende og 
velbesøgt bibliotek, og der var på mødet enighed om, at HG allerede nu ved skrivelse til Skole- og 
Kulturudvalget skal understrege ønsket om bevarelse af biblioteket i Hasseris Bymidte.  JOC 
udkast til skrivelse blev konfirmeret. 
  
8.   Back-up på arbejdsområderne – hvem er 1. reserve? 
Drøftelse/behandling af punktet udskydes til næste møde. 
  
9.   Eventuelt 
Det undersøges i Aalborg Kommune, hvem der er sagsbehandler på ”Vandtårnet”, det vil være 
ønskeligt med svar på, om der er penge til renovering.  Ellers må muligheden for fondsmidler 
inddrages i ønsket om, at der snart må ske en begyndende renovering, tårnet er i meget dårlig 
stand. 
Annoncen om HG på bagsiden af programmet for Lions Club Sankt Hans Bål i Mølleparken skal 
være større og mere iøjnefaldende.  Udkast blev godkendt. 
JOC udkast til skrivelse vedrørende biblioteket godkendt under punkt 7. 
  
  
Mødet afsluttedes kl. 2125. 
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