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1.   Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
  
2.   Godkendelse af referat fra mødet den 10.02.2011  
JOC har endnu ikke fået drøftet ”kunst” med Peter Jensen. 
Referatet blev herefter godkendt uden bemærkninger. 
  
3.   Tidligere bevillinger til Gl. Hasseris Skole og Klostermarksskolen 
Klostermarksskolens bestyrelse fik i 2010 bevilget kr. 10.000,- til hjælp til bygning af 
legeplads.  Denne er endnu ikke færdig, hvorfor midlerne stadig henstår. 
Gl. Hasseris Skole havde også i 2010 ønsket hjælp til en sejlplacering og havde fået bevilget kr. 
15.000,- til hjælp til projektet.  Kredsen bag projektet har meddelt, at dette ikke bliver til noget 
og ønsker i stedet midlerne anvendt til kunst, som børnene involveres i.  Der var i bestyrelsen 
enighed om, at det tidligere bevilgede beløb overføres til det ønskede. 
  
4.   Generalforsamlingen den 14.04.2011  
Advokat Peter Ross Jensen vil af bestyrelsen blive foreslået som dirigent. 
Indkaldelsen til generalforsamlingen med dagsorden og bestyrelsens beretning er udsendt til 
mail modtagere, mens resterende fordeles til medlemmer, der ikke har e-mail, af bestyrelsen, 
denne fordeling skal være foretaget senest onsdag den 16.03.2011. 
Der vil være musikunderholdning i Hasseris Kirke kl. 1900.  Da dette arrangement ikke fremgår 
af indkaldelsen vil der blive udsendt et ”Nyhedsbrev” med oplysning om underholdningen, 
ligesom ”Nyhedsbrevet” skal være en reminder om generalforsamlingen. 
Aftaler med spejderne om hjælp til borddækning, servering m.v. er på plads. 
  
  
Efter bestyrelsesmødet, der påbegyndes kl. 1700, serveres en let anretning.  Til denne spisning 
inviteres den foreslåede dirigent samt Torben Thorup Jensen, der vil blive foreslået som nyt 
bestyrelsesmedlem (tidligere medlem af bestyrelsen). 

Bestyrelsesmødereferat 
Tidspunkt:    Torsdag den 10.03.2011 kl. 1730 Sted: Svalegården 

Deltagere: Jens Ole Christensen (JOC) Afbud: Jørgen Svensson (JS) 
  Jens Skovgaard (JSK)     
  Helle Saabo (HS) (Referent)     
  Per Studsholt (PS)     
  Verner Larsen (VL)     
  Preben Eihilt (PE)     
  Jens Erik Laursen (JEL)     
  Lasse Møller Madsen (LMM) 

(Suppleant) 
    

  Dorthe Schack (DS) (Suppleant)     
  Hans Ulrik Larsen (HUL) (Associeret)     
        
Næste møde: Torsdag den 14.04.2011 kl. 1700 Sted: Kirkens lille mødesal 
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VL medbringer kuglepenne. 
Restlager af hvervebrochure uddeles. 
  
5.   Postkasser 
JEL og LMM har forespurgt forskellige forretninger/firmaer om interesse for levering af 
postkasser og har fundet frem til forretning, der vil vise forskellige mulige postkassetyper på 
særlig hylde for HG medlemmer. 
Pris vil afhænge af, hvor mange der vil købe. 
Det bliver muligt også at bestille ”handyman” fra firmaet til opsætning. 
”Nyhedsbrev” om emnet udsendes i uge 12.  Det må så efterfølgende vise sig, om der er 
interesse for anskaffelse og eventuel opsætning.  Efter dead-line for tilmelding til ”fælles” 
indkøb fra mail-modtagere af ”Nyhedsbrev” udsendes brev til ikke-mail modtagere. 
  
6.   Lokalplaner, trafik m.v. 
a.   Hasserishave 
De indsigelser, der har været omkring salg m.v. af Hasserishave er ikke imødekommet.  Der 
har bl.a. været indsigelser fra beboere på Vandværksvej, der er bekymrede for 
trafiksituationen. 
HG må på et senere tidspunkt se på mulighederne for at minimere trafikken på Thorsens Allé 
ved etablering af f.eks. bussluse. 
Køberen af Hasserishave, ejendomsmægler Palle Ørtoft, spørges om mulighed for at give et 
kort indlæg om planer for Hasserishave m.v. på generalforsamlingen. 
  
b.   Hasserisvej-Hasserisgade/Kong Christians Allé 
Lysanlægget er formentlig af ældre dato.  Trafikintensiteten er meget høj i den såkaldte 
myldretid og skaber ret store problemer og lange ventetider for at komme igennem krydset. 
Det foreslås, at bestyrelsen i et fast tidsrum enten en tirsdag eller onsdag tæller bilerne og 
dermed over for kommunen dokumenterer facts. 
PS udarbejder handlingsplan med efterfølgende konkrete forslag til møder m.v. 
  
7.   Brochurer og logo-drøftelse 
Elever fra UCN, University College Nordjylland, modtager en færdig opgaveformulering for 
udarbejdelse af forslag. 
Der vil være 1., 2. og 3. præmie (forslag 2.000,- kr., 1.000,- kr. og 500.- kr.).  I forbindelse 
med afsløringen af præmiemodtagerne inviteres alle til en frokost eller lign. i deres kantine, 
eller måske ved et fælles arrangement. 
JSK vil gerne deltage.  Pointerer, at brandet ”Hasseris” skal anvendes, og at HG ejer 
domænenavnet. 
  
8.   Utzon-arrangement søndag den 13.03.2011  
Kostprisen for dette arrangement er 131,- pr. person, da guider er ret dyre, og der er for 
nærværende reserveret 3. 
Der er tilmeldt 78 til besøget på Utzon. 
  
JOC orienterede i øvrigt om, at tilbud/arrangementer har medvirket til ca. 1.000 deltagere i 
2010, hvilket han vil orientere om under generalforsamlingen. 
  
  
  
  
9.   Aktivitetspulje                                                                                       
Fra en sådan pulje kan der f.eks. bevilges midler i en størrelsesorden på kr. 10.000,- pr. 
halvår.  Midlerne kan søges af spejdere og institutioner herunder skoler til f.eks. særlige 
undervisere.  Det primære formål er at skabe aktiviteter for børn og unge. 
”Nyhedsbrev” om emnet udsendes efteråret 2011.  
  
10.  Eventuelt 
Formanden sikrede sig, at bestyrelsesmøderne fortsat afvikles den 2. torsdag i respektive 
måned og vil på det kommende konstituerende møde medbringe oversigt over møder. 
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Bestyrelsesmødet afsluttedes kl. 2105. 
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