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1.   Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
  
2.   Godkendelse af referat fra mødet den 14.10.2010  
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
  
3.   Medlemshvervning – opfølgning og erfaringer 
Bestyrelsen har stort set færdiggjort fordeling af hvervebrochure til ikke-medlemmer af Hasseris 
Grundejerforening, og der er foretaget ret så mange efterfølgende telefoniske henvendelser.  
Kampagnen må siges at være en succes.  Nettotilgangen i 2010 er til nu 50, således at 
medlemstallet er vokset til 1363. 
Bestyrelsen har ved fordeling af brochuren konstateret en del dårlige trapper, manglende 
postkasser og husnumre. 
Ved oprettelse af mailadressen @hasseris.dk henvises til HUL. 
Enkelte beboere lige uden for grundejerforeningens område har henvendt sig med ønske om 
medlemskab.  Efter nogen drøftelse blev man enige om, at dette kan accepteres, idet der dog er 
områder, som den/de pågældende ikke kan nyde godt af, f.eks. snerydning. 
  
  
  
4.   Arrangementer 
a.   31.10. kl. 1500 på KUNSTEN 
Det blev et rigtig godt arrangement, et lignende kan gentages næste år.  Der var tilmeldt 69, 
men der mødte lidt færre.  Det maksimale deltagertal er 70.  Nettoudgiften blev på 4.275,- kr. 
  
b.   27.11. kl. 1600 Juletræstænding 
Inden træet på plænen foran Hasseris Kirke tændes vil der være tale af Jens Erik Laursen, som 
repræsentant for grundejerforeningen, og formand for kirkens menighedsråd, Ulla Kürstein.  
Kirkens spire- og børnekor deltager, og KFUM-spejderne serverer sodavand, gløgg og æbleskiver. 
  
5.   Nyhedsbreve 

Bestyrelsesmødereferat 

Tidspunkt:  Onsdag den 11.11.2010 kl. 17.30 Sted: Svalegården 
Deltagere:  Jens Ole Christensen (JOC) Afbud: Jens Erik Laursen (JEL) 
  Jens Skovgaard (JSK)   Dorthe Schack (DS) 

Suppleant 
  Helle Saabo (HS) (Referent)     
  Per Studsholt (PS)     
  Verner Larsen (VL)     
  Preben Eihilt (PE)     
  Lasse Møller Madsen (LMM) 

(Suppleant) 
    

  Jørgen Svensson (JS)  (Konsulent)     
  Hans Ulrik Larsen (HUL) (Associeret)     
Næste møde: Fredag den 17.12.2010 kl. 18.00 på Hotel Hvide Hus 

Mødet den 9.12.2010 er dermed flyttet 
Afbud til næste møde:    
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Der er enighed om, at Nyhedsbrevet ikke skal anvendes i kommercielt øjemed. 
KFUM-hallen havde lavet en ny ordning, som HG ikke var bekendt med, men har nu droppet den 
igen, således at det, der står i tidligere Nyhedsbrev om ordning for HG medlemmer indtil videre er 
gældende. 
Nyhedsbrev udsendes med julehilsen.  Til medlemmer, der ikke har mail-adresse, har formanden 
skrevet julebrev og i dette også oplyst om snerydning og juletræstænding.  Brevene omdeles ved 
bestyrelsens foranstaltning. 
Formanden udtrykte ønske om, at Nyhedsbrevene ”gemmes” på hjemmesiden.  Dette område 
står indtil videre åbent, da det kræver en del arbejde.  Men JSK vil gerne på forsiden informere 
om tilbud, men må så have de helt eksakte oplysninger.  PS action for KFUM-hallens 
vedkommende, og JOC action for snerydningsprojektet. 
  
6.   Lokalplaner 
a.   Hasserishøj 
Kommunen har i svarmail af 19.10. til JSK meddelt, at der ikke er nogen sag. 
  
b.   Agnetevej 
Kommunen er blevet spurgt i en sag vedrørende en tilbygning og har efterfølgende orienteret 
grundejerforeningen, som ingen bemærkninger har. 
  
c.   Hasserishave – Lokalplanforslag 3-3-108 
JOC har stillet spørgsmål til Steen Trant bl.a. på højden, og svaret er, at ingen bygning må være 
højere end 12 m. 
Det er hensigten, at bygningerne skal indeholde liberale erhverv og boliger, men ingen 
forretninger.  HG bestyrelse foretrækker så afgjort boliger, også for at skabe mere ”liv” i bydelen 
”døgnet rundt” og frygter, at eventuelle erhverv vil give en øget trafik.  Lokalplanforslaget 
nævner stigning i trafikintensiteten, som i forvejen er stor. 
Indsigelser eller ændringsforslag skal indsendes senest den 16. december 2010, JOC og JSK 
udarbejder skrivelse til Teknik- og Miljøforvaltningen indeholdende HG synspunkter. 
  
d.   Klipning af grønne områder 
Der er nu klippet på rabatterne på Gl. Hasserisvej og ved Rotunden.  Klipning i Mølleparken er 
fortsat mangelfuld. 
  
7.   Status på snerydningsprojektet 
Der er pr. dd. tilmeldt 151 husstande, hvilket betyder en pris på 875,- kr. pr. husstand.  Flere 
forventes at tilmelde sig.  Ordningen er kun gældende for medlemmer af Hasseris 
Grundejerforening. 
  
8.   Hasserisstuerne 
JOC har haft møde med formanden for Hasserisstuerne, Jørgen Elsøe, angående bog om arkitekt 
Ejnar Packness til udgivelse i 2011.  Bogen, der redigeres af arkitekt Erik Iversen, bliver på 320 
sider, hvoraf 2/3 er fotos og tegninger, og kommer til at veje 1,7 kg.  Der fremstilles 2.000 
eksemplarer, hvilket vil koste 350.000,- kr., beløbet finansieres via fonde. 
Grundejerforeningen aftager 1.400 eksemplarer, beløbet for disse bliver 40.000,- til 60.000,- kr.  
Der afsættes derfor i år 50.000,- kr. til projektet.  Det er vigtigt, at ”Hasseris” står som overskrift 
for at skabe interesse, ingen unge kender formentlig arkitekten. 
Distributionen af så tung en bog bliver et problem.  I første omgang udsendes et Nyhedsbrev til 
medlemmerne om afhentning. 
  
9.   Svalegaarden 
Verner Larsen orienterede om møder og anvendelsen af den ene af de 2 lejligheder (beboelse). 
  
10. Eventuelt 
Formanden har modtaget mails, der udtrykker tilfredshed med snerydning og arrangementer. 
  
Gl. Hasseris Skole har takket for beløb til brug for fejring af 100 års jubilæum i 2011. 
  
Der skal findes nye revisorer. 
  
Ved generalforsamlingen i 2011 er følgende på valg:  JOC, JSK, JEL og HS.  Alle med undtagelse 
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af HS er villige til genvalg.  2 suppleanter er på valg. 
  
PE orienterede om nye vinduer i Vandtårnet. 
  
Det er ønskeligt, at tidligere stillet forslag om etablering af rundkørsel ved Gl. 
Hasserisvej/Hasserisvej genfremsættes samt forslaget om midterrabat på Hasserisvej fra 
Svalegaardsvej til Gl. Hasserisvej. 
  
  
Mødet afsluttedes kl. 2120. 
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