
   

1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 11.12.2002.Referatet var 
i revideret form udsendt til bestyrelsen inden mødet, idet oplysningen i pkt. 5.2 
vedr., ny lokalplan for Bymidten og Thulebakken ikke var korrekt. Der er alene tale 
om, at der udarbejdes ny lokalplan for Bymidten i.f.m. den ansøgte byggetilladelse 
om udvidelse af Super H. 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Det reviderede referat er lagt ud på 
hjemmesiden. 

3. Orientering fra Formanden. 
I.h.t. beslutning på mødet den 11.12.2002 har Formanden i brev af 18.12.2002 
meddelt vort tilsagn om støtte til en ny bogudgivelse om Hasseris med 15.000 kr. 
Støtten er gjort betinget af, at bogen rent faktisk udkommer. Beløbet er den 
22.12.2002 overført til Hasserisstuerne af Knud Melby, som samtidig i mail har 
gjort opmærksom på, at vi betinger os 20 eksemplarer af bogen uden beregning. 
Hasserisstuerne har i brev af 20.12.2002 takket for det bevilgede tilskud, og 
meddelt at udgivelsesarbejdet dermed vil blive igangsat. 

Formanden har på et besigtigelsesmøde den 19.12.2002 med en repræsentant for 
Politiet og Niels Edelbo fra Teknisk Forvaltning drøftet bestyrelsens ønske om 
udvidelse af stopforbudet på Hasserisvej til at omfatte hele strækningen fra Statoil 
til krydset Hasserisvej/Stolpedalsvej. Hverken Politiets repræsentant, eller Niels 
Edelbo ville opfylde vort ønske. Specielt Politiets repræsentant var af den 
opfattelse, at holdende biler langs vejkanten medfører, at de forbikørende sænker 
hastigheden, og at trafiksikkerheden dermed forøges på strækningen. Vort 
argument om at holdende biler medfører dårlige oversigtsforhold, og dermed øget 
risiko for krydsende fodgængere, specielt børn og ældre, gangbesværede borgere, 
kunne der ikke vindes gehør for. I stedet opfordrede Politiets repræsentant 
Hasseris Grundejerforening til at gå til Rådmanden endnu en gang, og forsøge at få 
vort ønske om etablering af midterhelle realiseret. På samme møde blev det oplyst, 
at bestyrelsens ønske om flytning af busstoppestedet umiddelbart syd for krydset 
Hasserisvej/Stolpedalsvej vil blive opfyldt snarest. Formanden har i mail af 
19.12.2002 orienteret den øvrige bestyrelse om mødets udfald. 

Formanden har i brev af 8.1.2003 til Rådmand Henrik Thomsen fulgt op på nogle af 
de konkrete emner, der blev drøftet på møde med Henrik Thomsen og 
Stadsarkitekt Knud Tranholm den 26.11.2002. Formanden har peget på 2 konkrete 
punkter: 

Trafiksikring af Hasserisvej ved Bymidten. 
Det foreslås konkret, at der iværksættes et anlægsarbejde med etablering af 
opstribning og midterhelleanlæg, f.eks. som på Jyllandsgade. 

Lokalplan 05-037 Hasseris Villaby. 
Formanden ønsker oplyst hvilke konkrete tiltag, der kan forventes iværksat på 
baggrund af drøftelsen, og det billedmateriale vedr. hegn og skiltning i strid med 
lokalplanen, der blev overdraget til Teknisk Forvaltning på mødet. 

Referat af bestyrelsesmøde i Hasseris Grundejerforening  
Sted: Huset i Hasserisgade Tidspunkt:  Torsdag den 16.1.2003 kl. 19.30 

Deltagere:  Jørgen Svensson  Afbud: Lars Odgaard  
  Jørgen Vineke      

  Knud Melby      

  Per Studsholt       

  Helle Dietz       

  Preben Rottbøll       

  Lars Bo Poulsen       

  Jens Skovgaard (referent)       
Næste 
møde: 

Torsdag den 20.2.2003 kl. 19.30 i Huset i Hasserisgade 
NB. Bemærk at mødet er flyttet i.f.t. oprindelig mødeplan. 
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Lars Bo Poulsen kunne oplyse, at Knud Tranholm i en samtale havde givet udtryk 
for, at bestyrelsen vil blive indbudt til et møde vedr. trafiksikkerheden på 
Hasserisvej ved Bymidten. 

4. Orientering fra Kasseren. 
Knud Melby gennemgik årsregnskabet, som viser et nettooverskud på knap 10.000 
kr. 
 
Endvidere drøftedes det kommede års budget. Bestyrelsen besluttede at udvide 
budgettet med yderligere 25.000 kr. i anledning af Hasseris Grundejerforenings 
110 års jubilæum i 2003. 
 
Et forslag fra Jens Skovgaard om oprettelse af en kulturfond til forskønnelse af 
Hasseris kunne der ikke vindes opbakning til i bestyrelsen. 

Knud Melby indkalder herefter revisorene til møde, og vil forelægge det reviderede 
regnskab til underskrift på næste bestyrelsesmøde. 

Knud Melby gennemgik herefter periodens bevægelser. Jens Skovgaard har i.h.t. 
bemyndigelse anskaffet et nyt digitalkamera, i stedet for det der gik i stykker. Der 
er endvidere afholdt udgifter til Hasserisstuerne, en udvidelse af plads på 
webserveren til hjemmesiden, og til den årlige middag for bestyrelsen med 
ledsagere. 

5. Udvalgene. 

Holbergkvarterudvalget. 
Ændret kommissorium for udvalget godkendtes. Kommissoriet findes på 
hjemmesiden. 

Preben Rottbøll har arbejdet med udarbejdelse af vejskitser for vejene i 
Holbergkvarteret. Disse vejskitser skal indgå i den kommende lokalplan for 
Holbergkvarteret, og har til formål at synliggøre de gældende afstandskrav vedr. 
bygninger og hegn mod offentligt område. Preben Rottbøll redegjorde for nogle af 
problemstillingerne med at få angivet afstandskrav i tegninger, idet det bl.a. er 
vanskeligt at fastlægge anlægs- og udlægsbredder i.f.t. vejenes faktiske placering. 
Preben Rottbøll og Lars Bo Poulsen arbejder videre med vejskitserne, og det er 
fortsat målsætningen at have dem klar til aflevering til Charlotte Lyngholm, Teknisk 
Forvaltning sidst i januar. 

Villabyudvalget. 
Lars Bo Poulsen orienterede om lokalplan for Otiumgården. Væsentligste ændring 
er en forøgelse af bebyggelsesprocenten til 60%. Udvalget har ingen indvendinger 
mod denne ændring. 

Trafikudvalget. 
Efter anmodning fra Helle Dietz, blev Trafikudvalgets opgaver drøftet. Jens 
Skovgaard havde i et skriftligt oplæg, dateret 14.1.2003 givet udtryk for sin 
holdning, som i forkortet form er flg.: Bestyrelsen har ikke i tilstrækkelig grad 
evnet at prioritere trafikopgaverne, hvilket i det store og hele har medført 
forskellige mere eller mindre halvhjertede tiltag i de skiftende trafikudvalg. Der er 
brugt meget tid på bestyrelsesmøder til at diskutere emnet trafik, ligesom der også 
er brugt meget tid på drøftelser med Teknisk Forvaltning, men i det store og hele 
er resultaterne udeblevet. Bestyrelsen bør derfor prioritere opgaverne på 
trafikområdet i.f.t. de ressourcer, som det er muligt at anvende på dette område. 

Helle Dietz kunne erklære sig enig i Jens Skovgaard synspunkter. 

Bestyrelsen besluttede at bede Trafikudvalget udarbejde en handlingplan for de 
opgaver, som Trafikudvalget vil arbejde med i det kommende år. 

Helle Dietz har i.h.t. beslutning i bestyrelsen på mødet den 11.12.2002 anmodet 
om aktindsigt vedr. 2 nye bump/vejindsnævringer på Gl. Hasserisvej. Vi ønsker 
oplyst på hvis foranledning det er sket. 

Kulturudvalget. 
Knud Melby kunne oplyse, at der er indgået aftale med Lions Club vedr. køb af 400 
billetter til en pris á 90 kr. pr. stk. til Holbergspillet 2003. Forestillingen bliver 
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Maskerade i perioden 8. – 11. august 2003. 

Knud Melby kontakter Kiosken i Hasseris Bymidte vedr. formidling af salg af 
billetter. 

Medlemmer af bestyrelsen + suppleanter tilbydes 4 billetter uden beregning. 

Bestyrelsen udtrykte anerkendelse for Knud Melbys arrangement vedr. den årlige 
bestyrelsesmidddag på Scheelsminde, hvor 18 deltog. 

Svalegårdens bestyrelse. 
Helle Dietz orienterede om forløbet omkring bestyrelsesmøderne i den selvejende 
institution Svalegården, hvor Helle Dietz er Hasseris Grundejerforenings 
repræsentant. 

Hasseris Grundejerforening ønsker at Svalegården udvikles til at udgøre et 
samlingspunkt i Hasseris, både kulturelt og kulinarisk. Den smukke bygning, dens 
historie og fine placering gør det naturligt, at Svalegården omdannes til et sted, 
hvor det er naturligt at borgerne i Hasseris samles, og hvor forskellige initiativer 
kan få plads til at blive realiseret. Med den nuværende ledelse og drift er dette ikke 
muligt, hvorfor Hasseris Grundejerforening ønsker væsentlige forandringer på disse 
områder. 

Bestyrelsen i Hasseris Grundejerforening vil i den kommede tid overveje hvordan 
sådanne forandringer kan gennemføres. 

6. Hjemmesiden. 
Hjemmesiden har i december 2002 gennemgået et total renovering med nyt 
indhold og design, hvor vægten er lagt på at skabe en overskuelig og informerende 
hjemmeside, som kan medvirke til at profilere Hasseris Grundejerforening overfor 
offentligheden. 

Formanden udtrykte anerkendelse for det arbejde som Jens Skovgaard har udført i 
sin fritid med at skabe den ny hjemmeside. 

Jens Skovgaard opfordrede udvalgene til at komme med indlæg til hjemmesiden. 

Knud Melby vil fremover varetage opdateringer af hjemmesiden med Jens 
Skovgaard som faglig støtte. 

Jens Skovgaard anmodede om et ekstraordinært honorar på 500 kr. til dækning af 
udgifter til kommunikation. Dette blev bevilget. 

7. Generalforsamling. 
Tidsplan for generalforsamlingen: 

16.01.2003 Bestyrelsesmøde - gennemgang af regnskab 
28.01.2003 Revisorbesøg - gennemgang og underskrift 
20.02.2003 Bestyrelsesmøde - underskrift af det reviderede regnskab. 
20.02.2004 Udvalgsformændene forelægger indlæg vedr. udvalgsarbejdet til 
beretningen. 
13.03.2003 Bestyrelsesmøde - det sidste før generalforsamlingen 
Formandens beretning skal være færdig og godkendt af bestyrelsen 
17.03.2003 Materiale til udsendelse, det vil sige indkaldelse, regnskab, formandens 
beretning + ?? til Vester Kopi for mangfoldiggørelse. 
 
Valg til bestyrelse: - ved generalforsamling 2002 blev Jens Skovgaard, Per 
Studsholt, Knud Melby, Helle Dietz og Lars Bo Poulsen valgt for en 2-årig periode. 
 
Derfor er følgende, efter tur, på valg denne gang: Jørgen Svensson og Jørgen 
Vineke. 
Jørgen Vineke ønsker ikke genvalg. Jørgen Svensson er villig til genvalg. 
 
Da der iflg. Vedtægterne skal være 3 på valg, skal én af de på den seneste 
generalforsamling valgte bestyrelsesmedlemmer også på valg i 2003. 
 
Formanden spurgte om der var ét af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, der var 
villige til at sætte sig på valg. Jens Skovgard meddelte, at det ville han gerne, og 
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udbad sig betænkningstid til næste bestyrelsesmøde vedr. en evt. genopstilling. 
 
Suppleanterne - Lars Odgaard og Preben Rottbøll er på valg -Suppleanter er på 
valg hvert år. 
 
Lars Odgaard ønsker ikke genvalg, hvorimod Preben Rottbøll er villig til genvalg. 
 
Jens Skovgaard foreslog, at der i.f.m. generalforsamlingen arrangeres et musikals 
indslag i Hasseris Kirke. Knud Melby kontakter Organisten i Hasseris kirke for at 
undersøge mulighederne. 

8. Eventuelt. 
 
Der blev forespurgt på status på udvidelsen af Super H. Der er ikke tilgået 
foreningen oplysninger i denne sag. Formanden undersøger status i sagen. 
 
Per Studsholt opfordrede til at bestyrelsen er opmærksom på, at der fortsat kan 
være risiko for, at Hasseris Bibliotek lukkes eller indskrænkes yderligere. 
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