
1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 13.3.2003. 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
3. Orientering fra Formanden. 

Formanden har modtaget en skrivelse fra Schrøder, Strøybergsvej 43 vedr. et legehus, som 
naboen har opstillet i sin have. Schrøder ønsker at Hasseris Grundejerforening går ind i sagen. 
Bestyrelsen besluttede ikke at foretage sig yderligere, da der er tale om et rent internt anliggende 
mellem to naboer.  

I.h.t. beslutning på bestyrelsesmødet dem 13.3.2003, har Formanden og Jens Skovgaard 
kontaktet Nordjyske Stiftstidende vedr. lokalplansagen for Bymidten i form af et læserbrev. 
Journalist Torben Duch Holm kontaktede Formanden, og NS har anvendt læserbrevet i en artikel, 
som er trykt i NS den 10.4.2003. Artiklen kan læses via dette link: Artikel 

Jens Skovgaard deltog i byrådsmødet den 7. april, hvor både offentliggørelse af VVM-
undersøgelsen vedr. den 3. Limfjordsforbindelse og lokalplan for Hasseris Bymidte blev behandlet. 
Jens Skovgaard gav et kort referat af mødets forløb. 

4. Orientering fra kassereren.  

Knud Melby forelagde det løbende regnskab og balance, og bemærkede herunder, at der var 
tilgået 9 nye medlemmer. Der er afholdt udgifter til porto og tryksager i.f.m. generalforsamlingen, 
samt betaling til Organist Mogens Jensen for koncerten i.f.m. generalforsamlingen, samt tilskud til 
Cd-udgivelse. 

Bestyrelsen besluttede at foreslå uændret kontingent på den efterfølgende generalforsamling, dvs. 
100 kr. om året for 2004. 

5. Generalforsamlingen. 

Bestyrelsens beretning blev drøftet. Det blev besluttet, at Formanden i den mundtlige del 
inddrager den seneste udvikling i sagen vedr. ny lokalplan for Bymidten, samt bestyrelsens 
fremtidige arbejde vedr. VVM-undersøgelsen, herunder at bestyrelsen planlægger at afholde et 
borgermøde om emnet. Endvidere meddeler Formanden, at bestyrelsen har tanker om at Hasseris 
Grundejerforenings 110-års dag markeres i.f.m. Holbergspillet i august. 

6. Udvalgene. 

Bestyrelsesmødereferat 
Sted: Krypten i Hasseris Kirke Tidspunkt:  Torsdag den 10.4.2003 kl. 17.00 

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

  Jens Skovgaard (Referent)       

 Preben Rottbøll (suppleant)    
Næste møde: Torsdag den 24.4.2003 kl. 20.00  på Hotel Hvide Hus. 

 
Bemærk at mødet holdes i forlængelse af debatmødet vedr. 3. 
Limfjordsforbindelse, som afholdes samme sted kl. 17.00 - 21.00. 
 
Der er tilmelding til dette møde på www.3.limfjordsforbindelse.dk 
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Holbergkvarterudvalget. 
Der er modtaget svar vedr. vor indsigelse i naboorientering vedr. Mester Eriksvej 27. Teknisk 
Forvaltning vil rekvirere nyt tegningsmateriale og foretage ny naboorientering. Knud Melby har 
modtaget nyt materiale, som vil tilgå den ny bestyrelse straks efter generalforsamlingen. 

Svalegårdens bestyrelse. 
Helle Dietz har fremskaffet forpagtningsaftalen for Svalegården. Knud Melby sørger for at den 
omdeles i kopi til den nye bestyrelse. Sagen drøftes på bestyrelsesmødet den 24.4.2003. 

Villabyudvalget. 
Bestyrelsen konstaterer, at en henvendelse til Teknisk Forvaltning vedr. skiltning ud for Super H. 
har resulteret i en hurtig sagsbehandling, med det resultat, at reklameskiltet opstillet af 
ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Christensen er blevet fjernet. I brev fra Danske Ejendomme er 
der klart givet udtryk for, at Danske Ejendomme, som ejer området ser alvorligt på en sådan sag, 
og ikke ønsker uvedkommende skiltning på deres område. 

Villabyudvalget skal snarest muligt foranledige at skiltning på den modsatte side, opsat af TL-byg 
fjernes, da byggeriet er afsluttet for længst. 

7. Eventuelt.  

Knud Melby orienterede om, at han efter generalforsamlingen udleverer forslag til nye 
mødedatoer. 

Formanden takkede Jørgen Vineke for et godt samarbejde, og beklagede at han har ønsket at 
trække sig ud af bestyrelsen. Samtidig udtrykte Formanden håbet om, at vi kan trække på Jørgen, 
hvis vi får behov derfor. Jørgen Vineke takkede for ordene, og gav udtryk for, at han har været 
meget glad for bestyrelsesarbejdet, og at det havde været en svær beslutning at træffe. 
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