
Konstituerende bestyrelsesmøde. 

Dagsorden 
1. Valg af referent 
2. Valg af formand 
3. Valg af administrator og kasserer 
4. Valg af sekretær 
5. Valg til øvrige bestyrelsesposter 
6. Opstilling af diverse udvalg 
7. Honorar og telefongodtgørelse 
8. Vedtagelse af mødedatoer 
9. Eventuelt 

Som det bestyrelsesmedlem, der har højst anciennitet og derfor leder mødet, bød Knud Melby velkommen 
til mødet.  

1. Valg af referent. 
Jens Skovgaard valgtes til referent af mødet 
 
2. Valg af formand 
Jørgen Svensson valgtes enstemmigt. JS takkede for valget, og bemærkede, at det er hans hensigt ikke at 
opstille som formand næste år, hvorfor han opfordrede bestyrelsen til i god tid at finde en anden til 
posten.  
 
3. Valg af administrator og kasserer 
Knud Melby valgtes til posten som administrator og kasserer. I.h.t. bestyrelsens strategiplan skal der i 
årets løb arbejdes på forskellige nye tiltag vedr. medlemskartoteket. Bestyrelsen ønskede derfor at 
tilknytte yderligere et medlem af bestyrelsen til denne administrationsopgave. Bestyrelsen udpegede Hans 
Ulrik Larsen som assisterende administrator. 

4. Valg af sekretær 
Jens Skovgaard valgtes til sekretær. 

5. Valg til øvrige bestyrelsesposter 
Jens Skovgaard valgtes til næstformand. 
Helle Dietz repræsenterer Hasseris Grundejerforening i Svalegårdens bestyrelse. 

6. Opstilling af faste udvalg 
a. Teknik- og trafikudvalg 
På forslag af HUL besluttede bestyrelsen at slå de tidligere Teknisk udvalg og Trafikudvalget sammen til 
Teknik- og trafikudvalget. 
Udvalget består af flg.: JSK, TTJ, PS, NMS og MHK med JSK som formand. 
Udvalgets kommissorium skal afspejle flg. fordeling af arbejdsområderne: 
PS og NMS varetager primært trafikopgaver. 
TTJ varetager opgaver vedr. Holbergkvarteret 
MHK varetager opgaver vedr. Villabyen 

b. Kulturudvalg 
Kulturudvalget består af JS, HD, KM, og HUL, med JS som formand. 
Udvalgets kommissorium skal afspejle flg. arbejdsfordeling: 
KM varetager opgaven vedr. juletræsarrangementet. 

Bestyrelsesmødereferat 
Tidspunkt:  Onsdag den 12.5.2004 kl. 19.00 Sted: Hos Jørgen Svensson 
Deltagere:  Jørgen Svensson (JS)  Afbud: Niels Melchior Jensen (NMJ) 
  Torben Thorup Jensen (TTJ)      
  Hans Ulrik Larsen (HUL)      
  Helle Dietz (HD)       
 Knud Melby (KM)    
 Per Studsholt (PS)   
 Mogens Husted Kristensen (MHK)    
 Jens Skovgaard (JSK), referent   
Næste møde: Onsdag den 16.6.2004 hos Torben Thorup 
Afbud: Ingen

Page 1 of 4Bestyrelsesmøde 12.5.2004

22-02-2013file://E:\HG-portalen\20040512 Referat.htm



HD varetager opgaven vedr. Svalegården 

c. Strukturudvalg 
Strukturudvalget består af TTJ, HD og JS med TTJ som formand. 
Udvalgets kommissorium skal afspejle at udvalgets opgave er at være "tovholder" vedr. udarbejdelse af 
forslag til vedtægtsændringer og ændringer i forretningsordenen afledt dels af bestyrelsens strategiplan 
samt det på generalforsamlingen behandlede forslag til ændring af tidsfrist for fremsendelse af forslag til 
generalforsamling. 

d. IT udvalg 
IT udvalget består af TTJ, HUL, JSK og KM med TTJ som formand. 
Udvalgets kommissorium skal afspejle at udvalget opgaver er at udarbejde forslag til tiltag på IT området 
afledt af bl.a. bestyrelsens strategiplan.  

7. Honorar og telefongodtgørelse 
Bestyrelsen vedtog flg. honorarer og godtgørelser gældende for bestyrelsesåret 2004/2005. 
KM modtager som administrator og kasserer et honorar på 10.000 kr. samt godtgørelse af dokumenterede 
udgifter til Stofanet. 
HUL får som assisterende administrator godtgjort dokumenterede udgifter til Stofanet. 
Udvalgsformændene og bestyrelsesformanden (JS, JSK, TTJ) får hver 600 kr. som godtgørelse for 
telefonudgifter samt godtgørelse af dokumenterede udgifter til Stofanet. 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (HUL, PS, KM, HD, MHK og NMS) får hver 300 kr. som 
godtgørelse for tlf. udgifter. 

8. Vedtagelse af mødedatoer 
Bestyrelsesmøde i juni blev fastlagt til Onsdag den 16. juni kl. 19.30 hos TTJ. 
Øvrige møder fremgår af hjemmesiden. 
Formanden opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at melde sig som vært for de kommende 
bestyrelsesmøder. 
 
9. Eventuelt 
i.a.b. 

Herefter fortsattes med det ordinære bestyrelsesmøde. 

Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat 
3. Orientering fra Formanden 
4. Orientering fra Kassereren 
5. Faste udvalg 
6. Svalegården 
7. Eventuelt 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer: 
 
2. Godkendelse af referat af mødet den 15.4.2004 
Der var ikke kommentarer, hvorfor referatet kunne godkendes. 

3 Orientering fra formanden. 

a. Referat af Generalforsamling 
KM har modtaget referatet retur fra dirigenten Esben Munk Sørensen i underskrevet stand. Bestyrelsen 
godkendte referatet uden bemærkninger. 

b. Aktiviteter afledt af generalforsamlingen 
Der blev på generalforsamlingen fremført synspunkter og forslag til behandling i bestyrelsen: 
 
Bestyrelsen skal se på mulighederne for en vedtægtsændring vedr. tidsfrist for fremsendelse af forslag til 
generalforsamlingen. Denne aktivitet har bestyrelsen placeret i Strukturudvalget. 
 
Bestyrelsen vil arbejde for at sikre at der i Hasseris findes et bibliotek. Opgaven er placeret i 
Kulturudvalget. 
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Bestyrelsen vil følge sagen vedr. renovering af Vandtårnet. Opgaven er placeret i Kulturudvalget. 

Bestyrelsen vil arbejde for en ændring af Svalegårdens nuværende status. Opgaven er placeret i 
Kulturudvalget. 

Det på generalforsamlingen behandlede forslag vedr. en øget anvendelse af Rotunden vandt ikke gehør, 
og bestyrelsen vil derfor ikke arbejde videre med forslaget.  

På generalforsamling fremkom en bemærkning om at Hasseris Grundejerforening kunne ændre status til 
en beboerforening. Bestyrelsen drøftede dette, og kunne konstatere, at der ikke er stemning for at arbejde 
videre med denne idé. 

c. Strategiplanen 
Formanden bad TTJ udarbejde et oplæg til mødet den 16.6.2004 vedr. det kommende medlemsgrundlag. 

d. Lokalplanen for Holbergkvarteret 
Formanden ønskede et status på lokalplanarbejdet vedr. Holbergkvarteret. TTJ kontakter Teknisk 
Forvaltning. 

4. Orientering fra kassereren. 
KM gennemgik periodens bevægelser. Der er indkommet ca. 120.000 i kontingentindtægter. Der har 
været udgifter for ca. 32.000. Generalforsamlingen, herunder udgifter til trykning kostede ca. 10.000 kr. 
Porto og opkrævninger har kostet ca. 15.000 kr. og bestyrelsesmøder har kostet ca. 5.000 kr. 

5. Faste udvalg 
a. Teknik- og trafikudvalget. 

Regionplantillæg nr. 108 vedr. 3. Limfjordsforbindelse. 
Da regionplantillægget er en naturlig konsekvens af beslutningen i Amtsrådet om at vælge en Vestløsning 
(Egholmslinien), finder bestyrelsen ikke anledning til at fremkommen med kommentarer til 
regionplantillægget. 
 
Trafiksikring af Bymidten. 
Der er modtaget svar på det tidligere trafikudvalgs svar på skitseforslaget til trafiksikring i Bymidten. I 
svaret anføres bl.a., at der er taget hensyn til vore kommentarer vedr. overgangen mellem de to stiarealer 
mellem Fakta og Super H. PS kigger nærmere på Teknisk forvaltnings svar, og udarbejder kommentarer 
hertil. 

Brev fra Stadsgartneren vedr. grønne områder. 
Vi har modtaget brev af 22.4.2004 fra Stadsgartner Kirsten Lund Andersen, hvori Stadsgartneren indbyder 
til et drøftelse af hvordan drift og vedligeholdelse skal formes således at de grønne områder opfylder 
borgenes ønsker. Udvalget vil besvare brevet positivt, idet vi altid er interesseret i en positiv dialog med 
myndighederne. Tidsmæssigt vil mødet kunne placeres sammen med den årlige kvartervandring i 
Holbergkvarteret. 

Ny lokalplan for Hasseris Villaby og Klostermarken 05-037 
Der er ikke modtaget henvendelse fra Teknisk Forvaltning vedr. samarbejde om ny lokalplan. 

M. A. Schultzvej 18. 
Der er modtaget en naboorientering samt kopi af korrespondance mellem Teknisk Forvaltning og ejeren. 
Der er tale om en sag, hvor ejeren er i gang med byggeriet af en større tilbygning. På baggrund af 
beboerprotester har Teknisk Forvaltning besigtiget byggeriet, og konstateret at byggeriet ikke er i 
overensstemmelse med den oprindelige byggetilladelse, samt at byggeriet er i strid med 
byggereglementet, hvorfor ejeren er anmodet om at søge dispensation. Denne ansøgning er herefter 
sendt ud til naboorientering. Bestyrelsen drøftede sagen, og besluttede at Hasseris Grundejerforening gør 
indsigelse, idet der er tale om ret væsentlige overskridelser af byggereglementet, samt at vor principielle 
modstand mod en yderligere fortætning af Hasseris Villaby bør give anledning til indsigelse i denne sag. På 
baggrund af bestyrelsens beslutning udarbejder udvalget indsigelse. 

Vestermarksvej 20. 
JSK har i brev af 12.5.2004 anmodet om oplysning om sagsforløbet, idet vi ikke har hørt fra Teknisk 
Forvaltning siden august 2003, på trods af en rykker fremsendt i oktober 2003, ligesom vi på mødet i 
marts med Knud Tranholm nævnte sagen og gav en kopi af vort brev fra oktober til Knud Tranholm. 
Sagen drejer sig om, at vi på baggrund af en henvendelse fra en nabo tog kontakt til teknisk forvaltning 
for at høre, om der var givet dispensation til bl.a. opførelse af en læmur i skel mod vej. Teknisk 
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Forvaltning anmodede i august 2003 om ejerens bemærkninger, og siden har vi ikke hørt noget til sagen. 

Opstillede stolper ved Ridefogedvej. 
Udvalget har i mail af 11.5.2004 rettet henvendelse til Teknisk Forvaltning, Park og Natur for at få de 
opstillede 20 stolper erstattet med granitsten til hindring af gennemkørende trafik mellem Jacob 
Skomagervej og Ridefogedvej, samt hindring af indkørsel til Rotunden, idet dette var en del af en aftale 
fra 2002 mellem Hasseris Grundejerforening og Park og Natur. Vi har i mail af 12.5.2004 modtaget svar, 
hvori det meddeles, at man vil se på sagen.  

Ombygning i Bymidten. 
JSK har i mail af 11.5.2004 til Danske Ejendomme forespurgt til den igangværende renovering af 
Bymidten, som omfatter taget på den bygning, hvor bl.a. Guldbageren har til huse. Vi har bedt Danske 
ejendomme bekræfte, at der vil blive lagt rødt tegl på bygningen igen, således som lokalplan 05-008 
foreskriver. I svarmail fra Danske ejendomme bekræftes dette. 

c. Kulturudvalget. 
Udvalget forelagde en ansøgning om tilskud til indretning af et klubhus i Pumpehuset ved Annebergstien. 
Bestyrelsen besluttede at afslå ansøgningen med den begrundelse at byggeriet ligger udenfor Hasseris 
Grundejerforenings område. 
 
6. Svalegården 
HD oplyste at hun nu har haft kontakt med formanden for Svalegårdens bestyrelse, og at vort forslag om 
at der tages kontakt til ejerkredsen med henblik på en drøftelse af Svalegårdens fremtid vil blive taget på 
dagsordenen ved det næste bestyrelsesmøde, de forventes afholdt i maj måned 2004. 

Den samlede bestyrelse betonede kraftigt, at der skal ske noget konkret i sagen snarest, og at Hasseris 
Grundejerforening forventer, at der ikke indgås ny forpagtningsaftale før Svalegårdens fremtid har været 
drøftet med ejerkredsen. 

7. Eventuelt 
JSK har downloadet VIG foreningsprogrammet. Programmet fylder en del (10 Mb), men synes at fungere 
fint. Pprogrammet er meget målrettet mod sportsklubber, men indeholder tilsyneladende de nødvendige 
funktioner, som vi har brug for. JSK har ikke erfaring med vort eget system, så en sammenligning har ikke 
været muligt. Det aftaltes, at HUL downloader programmet fra adressen 
http://www.vigforeningsprogram.dk og afprøver det. 

JSK har undersøgt ejerskabet til internetadressen www.hasseris.dk. Det er ejet af Peter Wendelbo som bor 
i Hasseris. JSK har efterflg. talt med Peter Wendelbo, som siger, at han som gammel "Hasserisdreng" 
udelukkende har købt adressen for at kunne stille den til rådighed , hvis én eller flere foreninger vil 
arbejde for at lave en Hasserisportal. Da det netop er bestyrelsens hensigt at etablere en sådan portal, vil 
JSK fortsætte drøftelserne med Peter Wendelbo. Bestyrelsen havde ingen indvendinger herimod.  

JSK efterlyste en elektronisk udgave af vort nye brevhoved m.h.p. at gøre det tilgængeligt som 
brevskabelon på den interne bestyrelsesside på hjemmesiden. TTJ lovede at fremsende brevhoved til JSK. 
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