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Referat af generalforsamling i Hasseris Grundejerforening
Sted:
Dirigent:

Store mødesal i Hasseris
Kirke
Jens Ole Christensen

Tidspunkt: Onsdag den 26.4.2006 kl. 19.30
Referent:

Verner F. Larsen

1. Valg af dirigent:
Til dirigent valgtes Jens Ole Christensen, direktør i Spar Nord Bank A/S.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovlig indvarslet, og dermed beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning:
Formand Jørgen Svensson gennemgik den udsendte beretning og kommenterede de forskellige sager
Hasseris Grundejerforening har været involveret i i årets løb. Beretningen var krydret med power point
der på bedste vis gjorde, at tilhørerne visuelt kunne følge med i formandens beretning.
Efter beretningen var der spørgsmål fra deltagerne:
Rasmus Valbjørn eftersøgte et mødelokale lokalt i området, og henviste i den forbindelse til
Svalegården. Er det muligt at leje lokalerne og evt. selv medbringe mad og drikkevarer?
Formanden oplyste at der sidste år var indgået en gunstig aftale om lån af lokaler med forpagteren,
som foreninger og klubber kan benytte sig af. Yderligere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til
bestyrelsen for Svalegården.
Fru Johansen, Svalegårdsvej forespurgte om der var regler for hvordan den enkelte grundejer kunne
omlægge grønne arealer på den enkelte grund til at være store flise- og betonlagte områder.
Formanden svarede, at der ikke var sådanne regler. Det er op til den enkelte grundejer, dog med
skyldige hensyn til den aktuelle lokalplan.
Ørvin Pedersen, Thyboevej forespurgte hvornår der fra kommunens side ville blive gjort noget ved
Corfitsvej.
Formanden oplyste at der var møde med stadsgartneren mandag den 1. maj, og der var stort håb om,
at mødet ville resultere i en konkret tidsplan bl.a. for Corfitsvej.
En beboer fra Tjørnevej udtrykte bekymring vedr. planerne om en evt. skøjtebane i Rotunden. hvor
skal bilerne holde, hvem skal holde arealerne rene m.v.
Torben Thorup oplyste, at det for det første var en ide der stadig var på det indledende plan, men at
der naturligvis ville skulle drøftes nærmere i bestyrelsen og med de omkringliggende grundejere. Men det
var stadig et ønske fra bestyrelse, at der bl.a. skulle gøres noget for de unge mennesker i området. En
vis selvjustits måtte vi alle håbe ville være gældende for et sådant område, og at såfremt det ville være
til stor gene for de omkringliggende grundejere måtte man tage projektet op til fornyet overvejelse.
Knud Melby oplyste at hans børn havde haft stor fornøjelse af en skøjtebane der for år tilbage var
etableret på græsplænen ved revisorerne, og at det var hans opfattelse at det ville være til gavn for
området med et sådant tiltag.
Hr. Vestergård, Hasserisvej, roste de opstillede heller på Hasserisvej, men påpegede at det nu var et
problem, at bilerne nu satte hastigheden meget op ud mod gymnasiet, det er som en motorvej nu!! Kan
bestyrelsen anmode om mere hastighedkontrol på det stykke, eller vil man arbejde for andre
hastighedsnedsættende foranstaltninger for det stykke vej?
Per Studsholt orienterede om, at det oprindeligt i Hasseris Grundejerforenings oplæg til kommunen var
planlagt at dette stykke vej skulle være omfattet af hastighedsnedsættende foranstaltninger. Men det
havde været en besværlig proces, bare at opnå at få de allerede opstillede heller gennemført, og
kommunen var ikke indstillet på, at det sidste stykke vej skulle med. Per Studsholt sluttede dog med,
at bestyrelsen ville notere sig ønsket, og at det evt. ville blive drøftet med kommunen ved en given
lejlighed på et senere tidspunkt.
En beboer fra Magnoliavej var bekymret for kirsebærtræerne på vejen. Store grene falder ned, nogle
træer er i fare for vælte om. Det var et ønske, at bestyrelsen tog det med på mødet med stadsgartneren
den 1. maj.

file://E:\HG-portalen\generalforsamling2006.htm

22-02-2013

Generalforsamlingen 2006

Page 2 of 3

Formanden lovede at det ville blive drøftet med stadsgartneren på mødet.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for 2005
Knud Melby gennemgik i overskrifter det udleverede regnskab, idet han oplyste om et par manglende
tal i det udsendte materiale.
Der var spørgsmål fra Hr. Valbjørn om, det ikke var muligt at udsende regnskab m.v. via e-mail.
Dette kunne bl.a. spare foreningen for portoomkostninger.
Formanden oplyste, at netop dette spørgsmål blev drøftet på sidste års generalforsamling, men
dengang besluttedes det at fortsætte papirudsendelsen. Bestyrelsen er imidlertid i fuld gang med at
indhente e-mailadresser og tilmeldinger til foreningens mailudsendelser. Så på sigt forventer HG at mest
muligt udsendes via mail.
Dirigenten opfordrede deltagerne til, at tilmelde sig foreningens mailservice.
Regnskabet blev herefter godkendt.
4. Fastlæggelse af kontingent
Kontingentet for 2007 blev fastlagt til kr. 125,- pr. husstand.
5. Behandling af indkomne forslag.
Der var et forslag fra Gorm Jensen Oldfuxvej om anlæggelse af en sti rundt om kridtgraven.
Formanden orienterede om, at bestyrelsens indstilling til det stillede forslag var negativ. Dette skulle
ses i lyset af, at en væsentlig del af området er uden for foreningens område, og dels at forslaget
tidligere har været drøftet med samme resultat.
Per Studsholt orienterede om, at det fra start var planlagt at området skulle have et ”vildt” præg, at det
faktisk fungerer meget godt som området er nu.
Formanden forespurgte de fremmødte deltagere, om der var stemning for, at HG skulle arbejde på
anlæggelse af en sti, men de ingen markerede besluttedes det at bestyrelsen ikke foretager yderligere i
den forbindelse.
6. Valg til bestyrelse.
Per Studsholt blev genvalgt. Verner F. Larsen blev nyvalgt. Philip Pagter blev nyvalgt. Helle Saabo
og Knud Erik Ledet blev valgt til suppleanter.
Efter punkt 6 blev generalforsamlingen suspenderet
Formanden tog ordet og oplyste at Hasserisprisen i år ville blive tildelt Knud Melby. Knud Melby har
siddet i bestyrelse i 17 år og fik af formanden stor tak for den enestående indsats han havde udført i alle
disse år. Knud Melby modtog de tilstedeværendes store applaus.
Knud Melby takkede herefter for prisen – det var en stor men dejlig overraskelse, og samtidig takkede
Knud Melby for 17 års godt samarbejde med skiftende bestyrelser.
7. Valg af 2 revisorer.
Dennis Møller og Jens Mølgaard Nielsen blev begge genvalgt.
8. Eventuelt.
Jørgen Elsøe fra Hasserisstuerne takkede for Hasseris Grundejerforenings medvirken til udsendelse af
postkortene, og opfordrede til et mere permanent samarbejde de 2 foreninger imellem.
Formanden oplyste, at et nærmere samarbejde kunne være interessant, og at dette spørgsmål ville
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blive drøftet i den nye bestyrelse.
Formanden orienterede om det forestående arrangement med Esben Buch vedr. dræbersnegle. Ved
håndsoprækning kunne det konstateres, at mange af de fremmødte havde disse snegle i haverne.
Formanden sagde herefter farvel og tak til de 2 afgåede bestyrelsesmedlemmer Knud Melby og Helle
Dietz.
Begge fik en vingave med en tak for samarbejdet.
Kl. 20.57 erklærede dirigenten generalforsamlingen for hævet. Ca. 120 personer havde deltaget i
generalforsamlingen.

Jens Ole Christensen
(dirigent)
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