
Bestyrelsesmødereferat 

Tidspunkt:  Tirsdag den 7.9.2010 kl. 17.30 Sted: Svalegården 
Deltagere:  Jens Ole Christensen (JOC) Afbud: Helle Saabo HS 
 Jens Skovgaard (JSK)   
 Dorthe Schack (DS)  Lasse Møller Madsen (LMM) 

(Suppleant) 
 Jens Erik Laursen (JEL)    
 Preben Eihilt (PE)   

 Jørgen Svensson (JS)  (Konsulent)   

  Per Studsholt (PS)    

 Verner Larsen (VL) referant   

 Hans Ulrik Larsen (HUL) (Associeret)   

Næste møde: Torsdag den 14.10.2010 kl. 17.30 på Svalegården 
Afbud til næste møde:   

 

Dagsorden 
1.   Godkendelse af dagsorden 
2.   Godkendelse af referat fra mødet den 12.05.2010  
3.   Back up på arbejdsområder 
 3A: Medlemshvervning –brochurer-talepapir-emner 
 3B: Nyt fra administrator 
4.   Arrangementer 
5.   Nyhedsbreve  
6.   Lokalplaner 
7.   Bibliotek 
8.   Ansøgning fra forældrekreds Gl. Hasseris Skole  
9.   Nyhedsmail snerydning 
9A  Nyt logo 
10 Eventuelt 
 
 
1.   Godkendelse af dagsorden 
JOC ønskede tilføjet punkt 9A (indsat ovenfor) Nyt logo og 3B (indsat ovenfor) nyt fra 
administrator. Dagsorden herefter godkendt. 
 
2.   Godkendelse af referat fra mødet den 12.05.2010  
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
3.   Back-up på arbejdsområder 
Back-up personer og områder blev sammensat således:  
JOC – økonomi 
PI – webområde 
JEL – nyhedsbrevet  
PS – lokalplaner 
 
3A. Medlemshvervning 
Det besluttedes at vente med at udsende brochure idet nyt logo m.v. skal gennemdrøftes 
først. JEL vil arbejde videre med brochure til mødet den 14/10. Liste med telefonnumre 
uddeles den 14/10 til bestyrelsen med henblik på efterfølgende opringning. 
Vedr. talepapir uddelte JEL udkast til orientering.  Udkastet blev drøftet og rettelser/tilføjelser 
skal meddeles JEL således endelig godkendelse kan ske på næste møde den 14/10. JS ville 
helst sende brev/brochure til potentielle emner inden opringning. 



PS foreslog at vi besøger potentielle emner og overrækker en flaske vin, måske med HG logo 
på, sammen med brochuren. Dette forslag fintænkes nærmere af bestyrelsen. 
 
3B. Nyt fra administrator 
HUL oplyste at regnskabet for 2010 vil udvise et overskud i størrelsesordenen ca. kr. 65.000. 
HUL oplyser at vi nu har 90 % emailadresser på medlemmerne og 83,3% er tilmeldt PBS. Et 
særdeles flot resultat. 
 
4.   Arrangementer 
a.   Snapsetur – JEL -et godt arrangement og flere medlemmer har takket for et godt initiativ 
      Krim og portvin -JEL medbringer øl og vand til arrangementet. HUL oplyser at der nu         
er 93 tilmeldte og vi lukker for tilmelding ved 100. 
      Kunsten – JOC oplyser at arrangementet søndag den 31/10 er kl. 15 med kaffe og kage, 
kl. 16 er der rundvisning med guider. Der er 2 udstillinger på Kunsten. JOC oplyser at 
normalprisen ville være 120,- pr. person men HG udbyder arrangementet til kr. 25,- for vore 
medlemmer. 
     Juletræ – Juletræstænding vil finde sted den 27/11.  
 
JOC beder bestyrelsen om nye emner til kommende arrangementer.  
 

 
5.   Nyhedsbreve  
JOC laver invitation til arr. på Kunsten til udsendelse som nyhedsbrev. Måske nyhedsbrev om 
KFUM der holder åbent hus?. JOS og PS forespørger om der på et nyhedsbrev kan laves links 
til kommunes lokalplaner for vore områder. JS oplyser at der (JS) laves blivende information 
på vores hjemmeside med links til lokalplanerne. JOC oplyser at et medlem har forespurgt om 
adgang(arkiv) via hjemmesiden til gamle nyhedsbreve. Bestyrelsens fælles holdning var at det 
ikke er og heller ikke bliver muligt.  
 
  
 
6.   Lokalplaner 
Hunde i snor -Et medlem har forespurgt om reglerne om hunde i snor. DS undersøger 
reglerne til næste møde. JS foreslår at vi kan optrykke reglerne i et kommende nyhedsbrev. 
Hæk Henrikvej – Et medlem har beklaget sig over at hækken på ejendommen går ud. JS 
tager en samtale med medlemmet. 
Bundgårdsvej 74 – der er fra et medlem gjort indsigelse med isættelse af nye vinduer, 
Medlemmet mener det er i strid med lokalplanen.  JS følger sagen og holder bestyrelse 
orienteret. 
Klipning af grønne områder –JS samt JOC oplyser at klipning af grønne områder ikke lever 
op til tidligere standard og at det er på tide at HG (JS +JOC) holder et møde med Park & Natur 
ang. klipning. JS tager kontakt til kommunen. 
Vandtårnet – PE oplyser at der fra kommunen vil blive taget initiativ til en nød-renovering nu, 
men at vi må se i øjnene at en hel-renovering vil ske etapevis hen over 2001 og 2012. 
 
7.   Bibliotek 
JOC oplyser at som det ser ud nu bevares Hasseris Bibliotek. JOC er blevet ringet op af 
Vejgård Bibliotek og har med dem drøftet fremtiden som vil blive med beskeden betjeningstid 
og megen selvbetjening, men JOC udtrykker som helhed glæde over at biblioteket bevares. 
 
8.   Ansøgning fra forældrekreds 
JOC har modtaget ansøgning om tilskud til arrangement på skolen om kriminalitet. Der var 
stor debat i bestyrelse om emnet og en enig bestyrelse besluttede at sige nej til ansøgningen. 
Dels er det en kommunal opgave, dels synes indhold og omkostning ikke at stå mål med 
hinanden. I stedet for fremadrettet at skulle tage stilling til lignende anmodninger foreslog DS 



at HG afsatte/øremærke et bestemt beløb hvert år til initiativer/formål indenfor børne-unge 
området (institutionsområdet). 
Den øvrige bestyrelse bakkede op om DS´s forslag. Drøftes nærmere på et senere 
bestyrelsesmøde mht. beløbsstørrelse og indhold. 
 
9.   Eventuelt 
Under dette punkt fremviste JOC et forslag til nyt logo med udgangspunkt i vandtårnet i 
bygaden. 
Der var i bestyrelsens enighed om, at drøfte logo m.v på kommende bestyrelsesmøde. 
 
Mødet afsluttedes kl. 2125. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


