
1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

2. Godkendelse af referat af mødet den 18. juni 2003. 

Referatet blev godkendt med den tilføjelse under pkt. 7 e, der fremgår af Jørgen 
Svenssons mail, dateret 9. juli: "Hasseris Grundejerforening har foreslået 
stopforbuddet udvidet til hele strækningen fra Statoil og til Stolpedalskrydset. På et 
møde den 13. december 2002 med TF og Politi blev forslaget om p-forbud afvist med 
begrundelsen, at de parkerede biler på Hasserisvej mellem Bymidten og Faktasiden 
forøgede sikkerheden for de krydsende forgængere." 

3 Orientering fra formanden 

JS orienterede om, at der den 4. august i Nordjyske var en fin omtale med stort foto af 
bibliotekssagen (jfr. aftalte på sidste møde). Enighed om, at vi ikke kan gøre mere på 
nuværende tidspunkt, men må afvente politisk beslutning i forbindelse med 
behandlingen af kommunens budget. 

4. Orientering fra kassereren. 

KM omdelte balance og orienterede om foreningens økonomi. 

5. Faste udvalg 

a. Teknisk udvalg. 
JS henstillede, at der snarest holdes møde i TU. 
TTJ ønskede, at der blev drøftet principielle retningslinier for behandlingen af sagerne. 

Naboorienteringer: 

Afsluttede sager: 

Leonorevej 8 – carport/udhus. 

I brev af 10.07.2003 oplyser TF at beboeren i marts måned ønskede at få sin 
ansøgning, som første gang blev sendt i naboorientering den 8.8.2002 genoptaget, 
efter at den var blevet trukket tilbage pga. vor indsigelse. Sagen har herefter været 
behandlet i Byrådets Tekniske Udvalg, som har dispenseret fra bygningsreglementet 
og deklarationen på området. Beslutningen i TU er beskrevet i referat af 28.5.2003 
pkt. 11, hvoraf det fremgår, at TF indstiller til godkendelse. Sigvart Sigvartsen (A) 
kunne ikke godkende. 

Hasserisvej 125 - tagdækning. 

Bestyrelsesmødereferat 
Sted: Hasseris Kirkes mødelokale Tidspunkt:  Torsdag den 6.8.2003 kl. 19.30 

Deltagere:  Jørgen Svensson (JS)  Afbud: Jens Skovgaard (JSK)  
  Torben Thorup Jensen (TTJ)       

  Per Studsholt (PS)       
  Helle Dietz (HD)       

  Niels Melchior Jensen (NMJ) 
(Referent)  

     

 Preben Rottbøll (PR)    

 Knud Melby (KM)    

 Hans Ulrik Larsen (HUL)    
Næste møde: 11.9.2003 kl. 19.30 hos Jørgen Svensson 
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I brev af 12.5.2003 oplyses, at den eksisterende tagdækning med rød vingetegl ønskes 
udskiftet til sortglaseret tegl, samt at der ønskes isat yderligere 3 veluxvinduer i 
tagetagen. Hasseris Grundejerforening gjorde indsigelse. 

I referat fra Byrådets Tekniske Udvalgs møde den 12.6.2003 pkt. 11 er sagen 
beskrevet. TF indstiller at der gives dispensation. TU besluttede at dispensere, idet dog 
Sigvart Sigvartsen (A) ikke kunne godkende. 

Elisabethsvej 11 – tagdækning. 

I brev af 15.5.2003 oplyses, at der søges om dispensation til udskiftning af tegltag til 
sort eternitskifer. Hasseris Grundejerforening gjorde indsigelse, hvorimod der ikke kom 
indsigelse fra nogen af de 62 beboere i området, der også var blevet orienteret. 

Ansøgningen har været behandlet på Byrådets Tekniske Udvalgs møde den 12.6.2003, 
hvor sagen er beskrevet i referatets pkt. 12. Udvalget kunne ikke godkende TF’s 
indstilling, idet dog Siigne Friis (V) og Tommy Eggert Hansen (DF) kunne godkende. 
Ansøgningen er derfor blevet afvist. Vi har ikke modtaget brev fra TF desangående. 

Aktuelle sager: 

Vestermarksvej 20 – ombygning. 

Sagen blev oprindeligt sendt i naboorientering 6.4.2001. I en henvendelse fra Ole 
Winther pr. e-mail, er vi i kopi af brev til TF blevet orienteret om, at der er rejst en 
læmur i skel mod Vestermarksvej. TU har pr. e-mail den 29.7.2003 forespurgt TF om 
hvornår sagen har været behandlet Byrådets Tekniske Udvalg. 

TU vil rette henvendelse til TF med forespørgsel om hvorvidt der er givet dispensation 
til opførelse af læmur, ligesom det ønskes oplyst, om der efter den oprindelige 
ansøgning er givet andre dispensationer. 

Horsevænget 16 – tilbygning. 

I brev af 24.7.2003 oplyses, at der er søgt om dispensation ifm. en ombygning, der 
bl.a. omfatter en udvidelse af et udhus/garage/carport. Den samlede længde vil 
overskride de tilladte 12 m. nærmere end 2,5 m. fra skel. TU agter at gøre indsigelse. 

Årlig besigtigelse af Holbergkvarteret. 

TU har i brev af 29.7.2003 fremsendt forslag til mødedatoer (1.9.2003 eller 9.9.2003). 
Der er endvidere fremsendt forslag til punkter, som skal drøftes, ligesom det er 
foreslået, at den ansvarlige sagsbehandler af lokalplan for Holbergkvarteret deltager. 

Møde i TU. 

Der indkaldes til møde i TU i løbet af august. 

b. Trafikudvalget 
Intet nyt. 

3. Limfjordsforbindelse forventes afgjort på møder i byråd og amtsråd primo 
september. Vi har lavet vort indlæg og foretager os ikke yderligere. 

c. Kulturudvalget 
De sidste, mange praktiske detaljer omkring Mascarade forestillingen den 9. august 
blev aftalt. 
Det må forventes, at underskuddet bliver omkring 50 % højere end hidtil forventet, da 
en række forhold er blevet dyrere. Dette godkendte bestyrelsen. 
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6. Svalegården 

HD har været til generalforsamling den 30. juni. Vedligeholdelsesarbejder blev 
vedtaget 

Kort efter døde næstformand Jørgen Boeck-Hansen. HD skriver til Næsby og anmoder 
om indkaldelse til ny generalforsamling (jfr. vedtægterne). Vi vil stile mod at få 
næstformandsposten og PR er villig til at stille op til dette. 

7. Eventuelt 

Else Holm har mindet JS om, at det på grundejerforeningens generalforsamling blev 
nævnt, at grundejerforeningen burde overveje, at leje de tidligere bibliotekslokaler i 
overetagen. Det besluttedes, at denne sag drøftes videre på næste møde, hvor TTJ 
inden søger at opklare lejeudgiften. Vigtigt, at vi starter med en drøftelse af, hvad vi i 
givet fald skal bruge lokalerne til. 
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