
   

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 16.1.2003. 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
Referater til kommentering vil fremover blive lagt ud på en separat side 
på hjemmesiden, som er beskyttet med kodeord. Efter den vedtagne 3 
arbejdsdages frist for kommentering oprettes der link fra siden Møder, 
således at referatet bliver offentligt tilgængeligt. 

3. Orientering fra Formanden. 

Formanden udtrykte sin glæde over at Jens Skovgaard havde besluttet 
at genopstille til bestyrelsen ved den kommende generalforsamling. 

Formanden har haft kontakt til de nye emner til bestyrelsen. 
Formanden vil søge at mødes personligt med emnerne inden 
generalforsamlingen. 

4. Orientering fra Kassereren. 

Knud Melby gennemgik herefter periodens bevægelser. Der er afholdt 
udgifter til diverse kontorartikler samt kontingent til Hasserisstuerne. 
Der er indgået kontingent fra 5 nye medlemmer. 

5. Generalforsamling 2003. 

Bestyrelsen vil fremsætte forslag om 2 nye medlemmer af bestyrelsen 
samt 1 ny suppleant: 

Hans Ulrik Larsen, Speditør, Sorthøj vil blive foreslået som 
bestyrelsesmedlem. 
Torben Tornby Jensen, Vurderingssagkyndig, Thyboevej vil blive 
foreslået som bestyrelsesmedlem. 
Niels Melchior Jensen, Ingeniør, Sorthøj vil blive foreslået som 
suppleant 
 
Formandens beretning, som var udsendt før mødet blev gennemgået, 
tilrettet og godkendt. Formanden fremsender den herefter iht. 
tidsplanen til Knud Melby i elektronisk udgave med logo, og til den 
øvrige bestyrelse og suppleanter uden logo. 

Jens Skovgaard foreslog, at der ved officielle skrivelser anvendes 
skrifttypen Verdana 10 pkt., som nu anvendes på hjemmesiden. Der 
var ikke indvendinger herimod. 

Referat af bestyrelsesmøde i Hasseris Grundejerforening 
Sted: Henrikvej 36 Tidspunkt:  Torsdag den 13.3.2003 kl. 19.30 

Deltagere:  Jørgen Svensson  Afbud: Per Studsholt  
  Knud Melby    Helle Dietz  
  Jørgen Vineke    Lars Bo Poulsen   
  Lars Odgaard       

  Jens Skovgaard       
Næste møde: Torsdag den 10.4.2003 kl. 17.00  i krypten, Hasseris Kirke 
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Knud Melby havde udfærdiget en "hverveskrivelse", som han ønsker at 
sende til ca. 65 beboere i kvarteret omkring Hasseris Gymnasium. 
Skrivelsen blev godkendt med diverse tilretninger.   

Knud Melby bad bestyrelsen møde op kl. 16.00 den 10.april, da han har 
brug for hjælp til det praktiske arbejde med bordopstilling, 
borddækning m.v.  Knud Melby sørger for indkøb, herunder middag til 
bestyrelsen. 

Plan for Generalforsamlingen : 
 
17.03.2003: Materiale til udsendelse, det vil sige indkaldelse, 
regnskab, formandens beretning + indbydelse til arrangement før 
generalforsamlingen til Vester Kopi for mangfoldiggørelse. 
10.04.2003 kl. 16.00 Bestyrelsen møder for at hjælpe med det 
praktiske. 
10.04.2003 kl. 17.00 Bestyrelsesmøde. 
10.04.2003 kl. 18.00 Middag for bestyrelsen, samt bestyrelsens forslag 
til dirigent (Hans Raaschou) og bestyrelsens forslag til nye 
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (Niels Melchior Jensen, Hans 
Ulrik Larsen og Torben Tornby Jensen) 
10.04.2003 kl. 19.00 Koncert ved Organist Mogens Jensen og hans 
band i kirken. 
10.04.2003 kl. 19.30 Generalforsamling i kirkens krypt 
10.04.2003 kl. ca. 21.30 Bestyrelsen hjælper med oprydning 

6. Udvalgene. 

Der er udsendt særskilt referat af mødet med Rådmanden. På mødet 
drøftedes flg. emner: 

1. Hasseris Bymidte. Ny lokalplan for Bymidten  

2. Hasseris Villaby. Opstramning af eksisterende lokalplan  

3. Ny bevarende lokalplan for Holbergkvarteret  

4. Ny lokalplan for Solbyen  

Ad. 1 Pkt. bringes op på det kommende byrådsmøde. 

Ad. 2 Der er nedsat en arbejdsgruppe i Teknisk forvaltning, som skal 
foretage en gennemgang af Hasseris Villaby m.h.p. kortlægning af 
omfanget af overtrædelser af den eksisterende lokalplan. Teknisk 
Forvaltning vil herefter tage stilling til hvad der videre skal ske. 

Ad. 3 Arbejdet med lokalplanen for Holbergkvarteret er blevet forsinket 
ca. 2 måneder, men det er fortsat hensigten, at der kan udsendes 
"Hvid udgave" i løbet af foråret. Der føres løbende drøftelser vedr. det 
konkrete indhold af lokalplanen. Hasseris Grundejerforening leverer 
bl.a. vejskitser. 

Ad. 4 Teknisk Forvaltning orienterede om, at der den 13.3.2003 
afholdes beboermøde i Solbyen vedr. den nye lokalplan. 

Mødet havde et positivt og konstruktivt forløb, og Rådmanden gav 
udtryk for, at Hasseris Grundejerforening altid er velkommen til at 
kontakte Rådmanden. 

På baggrund af referatet drøftede bestyrelsen fremtidige tiltag, og det 
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blev besluttet at bestyrelsen bemyndiger Jørgen Svensson og Jens 
Skovgaard til at foretage videre skridt, når indholdet af dagsordenen 
for det kommende byrådsmøde er kendt. 

Holbergkvarterudvalget. 

Montanusvej 2. 

En forespørgsel vedr. Hasseris Grundejerforenings holdning til 
etablering af indkørsel fra Jeronimusvej blev besvaret i brev af 
2.10.2002. Da vi ikke havde modtaget kopi af afgørelsen, havde Jens 
Skovgaard rykket Teknisk Forvaltning. I brev af 12.03.2003 har 
Teknisk Forvalt beklaget, og vedlagt kopi af afgørelsen, som er i 
overensstemmelse med Hasseris Grundejerforenings holdning, nemlig 
at der ikke bør gives tilladelse til indkørsel fra Jeronimusvej. 

Mester Eriksvej 27. 

Der er modtaget naboorientering vedr. ovennævnte ejendom. da 
tegningsmaterialet ikke er tilstrækkeligt, har Hasseris 
Grundejerforening i  anmodet om at der fremsendes nyt 
tegningsmateriale, samt at høringsfristen forlænges tilsvarende. I brev 
af 7.3.2003 har Teknisk Forvaltning bekræftet at anmodningen vil blive 
imødekommet. 

Jens Skovgaard meddelte, at sagen vil blive forelagt bestyrelsen til 
endelig afgørelse. 

Lokalplan for Holbergkvarteret. 

Preben Rottbøll forelagde en serie vejskitser, som han har udarbejdet 
over vejene i Holbergkvarteret. Vejskitserne vil nu blive fremsendt af 
Preben Rottbøll til Charlotte Lyngholm, Teknisk Forvaltning, som er 
ansvarlig for udarbejdelsen af lokalplanen. 

Villabyudvalget. 

Kong Christians Allé 26. 
Teknisk Forvaltning har meddelt, at der er meddelt dispensation fra 
gældende bestemmelser, og at bl.a. Hasseris Grundejerforenings 
indsigelse ikke er imødekommet. 

Trafikudvalget. 

Busstoppestedet ved krydset Hasserisvej/Stolpedalsvej er nu blevet 
flyttet, ligesom afstribningen er ændret. Det er dermed muligt at 
passere en holdende bus. 

Kulturudvalget. 

Det kan med glæde konstateres, at Jens Okking har givet tilsagn om at 
optræde i dette års Holbergspil på Svalegården. 

Svalegårdens bestyrelse. 

Helle Dietz har nu modtaget forpagtningsaftalen. Jørgen Svensson 
ønskede bestyrelsen holdning til en tilbagevenden til Svalegården. 
Bestyrelsen er positiv, forudsat at der kan opnås aftale om lån af 
lokaler, uden at der samtidig er krav om anvendelse af restaurationen. 
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Jens Skovgaard foreslog, at Hasseris Grundejerforenings bestyrelse 
tager initiativ til at indkalde de øvrige interessenter til et møde om 
Svalegårdens fremtid. 

Forslaget drøftes på næste møde. 

7. Ansøgning om tilskud. 

Organist Mogens Jensen har søgt om tilskud til en Cd-udgivelse. 
Bestyrelsen besluttede at bevilge 5000 kr. i tilskud, idet det dog skal 
bemærkes, at der ikke dermed er givet tilsagn om evt. fremtidige 
tilskud til Cd-udgivelser. 

8. Hjemmesiden. 

Der er oprettet ny side om arkitektur i Hasseris. Samtidig er der tilføjet 
en side under "Bestyrelsen" til interne referatet og notater. Denne side 
er beskytte af kodeord, som vil blive meddelt bestyrelsens medlemmer 
og suppleanter. Referater til godkendelse vil ligeledes blive placeret 
her, indtil de er kommenteret. Hjemmesiden er nu ved at være fuldt 
udbygget, og vil i bestyrelsens beretning for året 2002/03 blive 
markedsført. 

9. Eventuelt.  

Bestyrelsens medlemmer opfordres til at "lægge hus til" et 
bestyrelsesmøde. Det er både hyggeligt og befordrende for 
samarbejdet i bestyrelsen, at der en gang imellem holdes møder i 
private omgivelser. 
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