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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med den ændring at præsentation af Hasserisportalen blev placeret som pkt. 
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2. Godkendelse af referat af mødet den 13.1.2005 
Der var ikke kommentarer, hvorfor referatet kunne godkendes uden ændringer. 

3. Præsentation af Hasserisportalen 
JSK præsenterede den nye Hasserisportal, der bl.a. følgende nye tiltag: 

� Nyt Layout med artikler i fuld bredde  
� Portalen er integreret med Hasseris Grundejerforenings egne sider  
� Nyt farvevalg  
� Ny menustruktur med horisontale "drop down menuer"  
� Nyt debatforum  
� Skjult besøgsstatistik  
� Mulighed for reklamer  
� Introduktion af medlemskampagne  

Bestyrelsen godkendte portalen, idet man dog ikke ønsker at gøre brug af muligheden for at forretninger 
og virksomheder kan reklamere på siden. 
Portalen offentliggøres snarest på adressen www.hasseris.dk. 

4. Orientering fra formanden. 
a. Generalforsamlingen 2005 – planlægning 
Jørgen Vineke har givet tilsagn om at stille op som bestyrelsens forslag til dirigent. 

Generalforsamlingen afholdes i Hasseris Kirkes Krypt. JS træffer aftale med Svalegården om levering af 
Smørrebrød samt borddækning til generalforsamlingen. KM har reserveret salen i Krypten. Øl og vand 
bestilles til levering af Super H. 

KM har bekræftet at der er internet tilslutningsmulighed i kirkesalen. 

Bestyrelsesmødet før generalforsamlingen afholdes på Svalegården og starter kl. 17.00. Den efterfølgende 
spisning for bestyrelsen, dirigenten og evt. nye kandidater til bestyrelsesposterne – også på Svalegården, 
er bestilt af JS. 

KM har truffet aftale med Organist Mogens Jensen om at levere orgelspil og evt. korsang i Kirken før 
generalforsamlingen, i tiden fra kl. 19.00 til 19.20. KM aftaler betaling for arrangementet. 

KM træffer aftale med Knuden om hjælp med afrydning, og aftaler pris for hjælpen. 

Bestyrelsesmødereferat 
Tidspunkt: Torsdag den 10.2.2005 kl. 

19.30
Sted: Hos Cowi

Deltagere: Jørgen Svensson (JS)  Afbud: Per Studsholt (PS) 
 Hans Ulrik Larsen (HUL)  Torben Thorup Jensen (TTJ) 
 Helle Dietz (HD)   

 Knud Melby (KM)    

  Niels Melchior Jensen (NMJ)       
  Mogens Husted Kristensen (MHK)      
 Jens Skovgaard (JSK) Referent   

Næste møde: Mandag den 14.3.2005 kl. 19.30 i Svalegården

Afbud:  Forhåndsafbud fra PS 
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Beretning, indkaldelse og regnskab skal være klar til levering til Vester Kopi senest mandag den 18. 
marts, og udsendelsen skal være afsendt som A-post senest tirsdag den 29. marts. 

KM har udarbejdet oplæg til indkaldelsen. JSK udarbejder en tekst vedr. Hasserisportalen til indsættelse i 
indkaldelsen i stedet for oplysning om kontingentbetaling. Teksten sendes til KM. 

JS har udarbejdet udkast til beretning, som også omfatter Kulturudvalget indlæg. Teknik- og 
trafikudvalget v/JSK har ligeledes udarbejdet udkast som er fremsendt til bestyrelsen inden mødet. Der 
mangler fortsat indlæg fra Struktur- og IT udvalgene. På bestyrelsesmødet den 14. marts skal den 
samlede beretning færdigbehandles, og ud fra denne laver TTJ en Power Point præsentation. 

Bestyrelsen besluttede at give Formanden frie hænder med hensyn til at redigere beretningen idet man 
ønsker at gå bort fra den nuværende struktur, hvor de enkelte udvalg har et særskilt afsnit. I stedet skal 
Formanden vælge en rækkefølge af emnerne, der svarer til bestyrelsens prioritering af opgaveområderne. 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg ved denne generalforsamling: Jens Skovgaard, Jørgen 
Svensson, Hans Ulrik Larsen og Torben Thorup Jensen. 

Ligeledes er bestyrelsessuppleanterne Niels Melchior Jensen og Mogens Husted Kristensen på valg. 

b. Rotunden 
Teknisk Forvaltning traf straks efter stormen beslutning om at fælde alle poplerne, samt er der ikke skulle 
nyplantes. Dette har såvel Jacob Blegvad som Hasseris Grundejerforening protesteret imod. Såvel i 
dagspressen som direkte overfor Hasseris Grundejerforening har TF nu oplyst, at der i efteråret 2005 
foretages nyplantning af popler i en lidt mindre kreds end den tidligere. 

5. Orientering fra kassereren. 
 
Årsregnskabet for 2004 er revideret af foreningens revisorer. KM forelagde det til underskrift. 

Periodens regnskab blev forelagt. Der har været udgifter til kontorhold, samt en gave til Spejdergruppen 
Knuden i anledning af deres jubilæum. Der er modtaget tak for gaven. 

6. Faste udvalg 

a. Teknik og trafikudvalget 
Vestermarksvej 20 
I brev af 20.1.2005 har Teknisk Forvaltning orienteret om at der er fremsendt forvarsel om fjernelse af 
mur i skel mod vej på ejendommen Vestermarksvej 20. Sagen opstod tilbage i 2003 efter en 
nabohenvendelse, og der er rettet gentagne henvendelser til ejeren, for at få lovliggjort forholdet. 
Bestyrelsen bifalder at Teknisk Forvaltning nu agter at gå videre i sagen. 

Jeronimusvej 
Ejeren af Mester Eriks Vej 99 har rettet henvendelse til bestyrelsen for at få vort synspunkt vedr. et ønske 
om at få fjernet træerne langs Jeronimusvej. I brev af 22.1.2005 er beboeren blevet svaret med 
henvisning til at en del af de fremførte synspunkter allerede tidligere er blevet fremført overfor Park og 
Natur. Bestyrelsen er dog ikke enig i beboerens ønske om en egentlig fældning af træerne, idet vi ønsker 
at Holbergkvarteret fortsat skal være et grønt og attraktivt område, hvor bl.a. træerne indgår som et 
væsentligt element. Bestyrelsen samarbejder med Park og Natur om en løbende udskiftning af 
træplantningen for derved at sikre en realisering af vor målsætning om at bevare hele Hassris som et 
grønt område. 
 
Ny lokalplan for Villabyen 
I samarbejde med Teknisk Forvaltning arrangeres der et orienteringsmøde mandag den 4. april kl. 19.30 - 
21.00 for de beboere der bliver omfattet af den første af de nye lokalplaner, som dækker Strøybergsvej 
vedr. Solbyen samt de tilhørende sideveje. Mødet afholdes i Svalegården. 

Ny lokalplan for "Revisorgrunden" i Bymidten 
På baggrund af af Hasseris Grundejerforenings modstand mod tilladelse af yderligere butiksbyggeri i 
området, havde Revisionsfirmaet og Rema Invest anmodet om et møde med bestyrelsen med det formål 
at orientere om det planlagte byggeri. Mødet blev holdt torsdag den 27.1.2005 med deltagelse af JS, TTJ 
og JSK. Rema Invest oplyste at der planlægges et byggeri på i alt 1200 m2, hvoraf der skal etableres en 
Rema 1000 butik i de 900 m2, og at de resterende m2 påtænkes udlejet til andre servicebutikker. 
Byggeriet tegnes af C.F. Møllers tegnestue, og udformes som det øvrige byggeri i Bymidten. Rema Invest 
oplyste at man var åbne for at reducere støjgener for naboerne, bl.a. ved at der tinglyses restriktioner 
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vedr. tidspunkter for varekørsel. 

Bestyrelsen finder ikke anledning til at ændre vor principielle holdning om at der ikke bør etableres 
yderligere butikker i området. såfremt Byrådet beslutter at sende en ny lokalplan i offentlig høring, vil 
bestyrelsen i erkendelse af de politiske realiteter fremsætte en række krav til ændringer af de trafikale 
forhold. Disse vil bl.a. omfatte krav om yderligere trafiksikring af Hasserisvej, ændringer af 
tilkørselsforholdene til butiksområdet, sikring af reducering af støjgener, samt omlægning af 
parkeringsforholdene. 

b. Strukturudvalget. 
Der var ikke nyt fra udvalget. 

c. Kulturudvalget. 
Svalegården. 
HD oplyste at der arbejdes på en vedligeholdelsesplan for Svalegården, samt at der holdes 
bestyrelsesmøde i marts. Bestyrelsen opfordrede HD til at arbejde for at der etableres internetforbindelse 
samt adgang til projektor i Svalegården. 

d. IT-Udvalget. 
Der var ikke nyt fra udvalget. 
 
7. Eventuelt. 
Intet at bemærke. 
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