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Inden bestyrelsen overgik til drøftelse af de egentlige dagsordenpunkter orienterede JSK om 
arbejdet i de sidste par døgn med at løse problemer med hjemmesiden og mails, på hvilket 
område også HUL har ydet en stor indsats.  Årsagen til hele miseren skyldes, at den hidtidige 
udbyder lukkede uden nærmere advis.  Der er indgået aftale med ny udbyder, og problemerne 
skulle herefter være løst. 
  
1.    Godkendelse af dagsorden 
JOC ønskede under punkt 10 at drøfte ”Arrangementer”. 
Dagsordenen blev herefter godkendt. 
  
2.    Godkendelse af referat fra mødet den 11.11.2010  
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
  
3.    Medlemshvervning – opfølgning og erfaringer 
Inden udgangen af 2010 blev medlemstallet på 1.405. 
Aflevering af hvervebrochure til ikke-medlemmer med eventuel efterfølgende opringning har vist 
sig at have den ønskede positive virkning. 
Da det ikke er alle kvarterer i Hasseris Grundejerforenings område, der har modtaget 
hvervebrochuren, er der således fortsat et potentiale, der skal kontaktes. 
Der er i bestyrelsen enighed om, at ejerforeninger og andelsforeninger ikke kan stå som 
”medlem” repræsenterende de i respektive foreninger værende medlemmer.  Kun den enkelte 
kan være medlem af HG. 
  
Det er ønskeligt og bestyrelsens målsætning for 2011 at nå et medlemstal på 1.425 ved årets 
udgang. 
  
4.    Generalforsamlingen den 14.04.2011  
Indkaldelse til generalforsamlingen med beretning og regnskab udsendes senest 4 uger før denne 
altså ikke senere end den 16.03.2011.  Eventuelle emner, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være modtaget senest den 31.03. 
HS har meddelt, at hun ikke ønsker genvalg, mens øvrige der er på valg genopstiller.  Bestyrelsen 
vil foreslå, at 1. suppleant LMM vælges til bestyrelsen, og at Dorthe Schack opstilles som 1. 
suppleant og Hans Ulrik Larsen som 2. suppleant. 
For de 2 revisorers vedkommende vil Dennis Møller fortsætte, og Jens Mølgaard spørges igen. 

Bestyrelsesmødereferat 

Tidspunkt:  Torsdag den 13.1.2011 kl. 17.30 Sted: Svalegården 
Deltagere:  Jens Ole Christensen (JOC) Afbud: Per Studsholt (PS) 
  Jens Skovgaard (JSK)   Dorthe Schack (DS) Suppleant 
  Helle Saabo (HS) (Referent)     
  Jens Erik Laursen (JEL)     
  Verner Larsen (VL)     
  Preben Eihilt (PE)     
  Lasse Møller Madsen (LMM) 

(Suppleant) 
    

  Jørgen Svensson (JS)  (Konsulent)     
  Hans Ulrik Larsen (HUL) (Associeret)     
Næste møde: Torsdag den 10.2.2011 kl. 17.30 på Svalegården 
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JEL aftaler det praktiske omkring generalforsamlingen med kirken og spejderne. 
  
Regnskabet for 2010 blev gennemgået af HUL og efterfølgende underskrevet af de 
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 
  
5.    Nyhedsbreve 
Der var enighed om, at 20 nyhedsbreve om året er for mange, informationsmængden må ikke 
blive så stor, at en ”nyhed” mister læserens/modtagerens interesse. 
Bestyrelsen drøftede igen indholdet; skal det være noget, der decideret kun vedrører HG, eller 
kan organisationer/enheder i området fremkomme med ønsker og andet?  Herom er der ikke 
enighed i bestyrelsen, hvorimod der er enighed om, at kommercielle områder ikke omtales. 
  
6.    Lokalplaner, trafik m.v. 
a.    Hasserishøj 
Her er ingen sag. 
  
b.    Hasserishave 
Køber har endnu ikke truffet afgørelse om anvendelse og eventuel ændring af eksisterende 
byggeri. 
  
c.    Trafik 
Krydset Hasserisvej/Hasserisgade og Kong Christians Allé giver specielt i den såkaldte ”myldretid” 
store problemer med længere ventetider. 
PS ser på problematikken og drøfter denne med kommunen. 
  
d.    3. Limfjordsforbindelse 
VVM-redegørelse afleveres til sommer, hvorefter politikerne træffer den endelige beslutning.  HG 
har ved næstformanden, Jens Skovgaard, i læserbrev til Nordjyske Stiftstidende af 14.04.2009 
klart tilkendegivet sin holdning og peget på en Østløsning med et 3. tunnelrør som den mest 
realistiske og bedste løsning således, at også miljøet prioriteres over trafikken. 
  
7.    Ansøgning fra Lions Club Hasseris om tilskud til Sankt Hans Bål i Mølleparken 
Der er enighed om at bevilge kr. 10.000,- til arrangementet, som besøges af rigtig mange 
Hasserisborgere.  Grundejerforeningen skal igen være synligt omtalt i brochuren, som fremstilles 
til formålet. 
  
8.    Postkasser 
Medlem i HG har foreslået, at grundejerforeningen er aktiv i forbindelse med den nye postlov 
vedrørende etablering af stander og postkasse ved fortorvet.   
HG har derfor nedsat et lille udvalg bestående af JEL og LMM, der udarbejder skitse for 
løsningsforslag, der præsenteres på bestyrelsesmødet den 10.02.2011. 
  
9.    Svalegården - lejligheden 
Formanden har afholdt møde med formanden for Hasserisstuerne, Jørgen Elsøe-Jensen, der igen 
opfordrer til leje af lejligheden på første sal, såfremt denne bliver ledig. 
HG har meddelt, at der ingen interesse er for lejemål herfra. 
  
10.  Eventuelt 
a.    Snerydning 
Snerydningsprojektet går tilsyneladende rigtig godt, og der er udtrykt stor tilfredshed med denne 
ordning. 
  
b.    Arrangementer 
Der er ikke planlagt arrangementer før generalforsamlingen. 
  
Ønskelige arrangementer i foråret/sommeren: 
Sejltur på Limfjorden for at se på byen fra søsiden. 
JEL undersøger, hvor mange der kan være ombord på ”LOA”. 
  
Skuespil ved Svalegården. 
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Aalborg Tårnet. 
  
  
Bestyrelsesmødet afsluttedes kl. 2045.  
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