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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af flg. underpkt. under pkt. 3: 
Orientering fra KM 
Henvendelse fra Teknisk Forvaltning vedr. Eternitgrunden 

2. Godkendelse af referat af mødet den 10.02.2005 
TTJ forespurgte til beslutningen om ikke at indlægge reklamer på portalen. Bestyrelsen besluttede at 
udskyde spørgsmålet vedr. reklamer. 

3. Orientering fra Formanden 
a. Orientering fra Knud Melby 
I anledning af Knuds 70 års fødselsdag afholder han en reception i Hasseris Kirkes krypt den 8.6.2005 
KM meddelte at han pr. 15.4.2005 overtager en andelsbolig på Næshøj, og at han derfor har solgt sin 
nuværende bolig. Det aftaltes, at diverse arkivalier, som KM ligger inde med, flyttes til JS's adresse. KM 
ønskede samtidig at bestyrelsen træffer foranstaltninger til at reducere KM's opgaver til alene at omfatte 
regnskabsføringen og medlemsregistret. JS meddelte, at han overtager opgaver vedr. udsendelse af 
materiale etc. 

Foreningens adresse flyttes Formandens, Henrikvej 36. TTJ ændrer adressen på brevskabelonen. JSK 
foranlediger nu mailadresse oprettet med prefix post, når HUL har undersøgt, om vi har købt rettighed til 
at få mailadresser på hasseris.dk. 

b. Generalforsamling 
Bestyrelsens beretning var udsendt i 2. udkast inden mødet. Enkelte ændringer blev indarbejdet, og 
Formanden udbad sig yderligere ønsker om ændringer fremsendt senest 2 dage efter mødet. 

JS kontakter Knuden vedr. praktisk hjælp til generalforsamlingen. 

c. Eternitgrunden 
Formanden orienterede om et brev fra Aalborg Kommune, hvori der inviteres til debatmøde om 
eternitområdets fremtid tirsdag den 29. marts 2005 i Skolestuen på Eternitten. 

d. Rema 1000 
Formanden orienterede om at han har kontaktet Stephan Sørensen, Rema Invest og orienteret om 
bestyrelsens holdning til den nye lokalplan for området. Bestyrelsen finder ikke at det samlede 
plangrundlag for Bymidten sikrer en infrastruktur, der muliggør yderligere butikker i området. Vi kan 
derfor ikke støtte det lokalplanforslag for "Revisorgrunden" der er sendt i offentlig høring. 

e. Opdatering af hjemmesiden 
JSK havde anmodet Formanden om at uddybe bestyrelsens beslutning på mødet den 10.2.2005. 
Formanden præciserede at der alene skal konfereres med Formanden i de tilfælde hvor der lægges artikler 
på hjemmesiden, hvori der indgår synspunkter, der ikke forinden er blevet besluttet i bestyrelsen. 

4. Orientering fra kassereren. 

Bestyrelsesmødereferat 
Tidspunkt: Torsdag den 14.3.2005 kl. 

19.30
Sted: Svalegården

Deltagere: Jørgen Svensson (JS)  Afbud: Per Studsholt (PS) 
 Hans Ulrik Larsen (HUL)  Mogens Husted Kristensen (MHK) 
 Helle Dietz (HD)  Niels Melchior Jensen (NMJ) 
 Knud Melby (KM) (Indtil pkt. 5)   

  Torben Thorup Jensen (TTJ)       
 Jens Skovgaard (JSK) Referent   

Næste møde: Torsdag den 14.4.2005 kl. 17.00 i Svalegården

Afbud:  Per Studsholt 
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KM gennemgik regnskabet for år til dato. Der var ikke kommentarer hertil. 

5. Faste udvalg 
a. Teknik- og trafikudvalget 
Lokalplan 05-082, Butikker, kontorer m.v. Hasseris Bymidte 
Byrådet har på sit møde den 28.2.2005 vedtaget forslag til ny lokalplan for den såkaldte Revisorgrund. 
Lokalplanen åbner mulighed for etablering af et nyt butiksareal på 1.200 m2. Der forventes etableret en 
Rema 1000 på området. Der er høringsfrist til 5.5.2005. 

Lokalplan 05-077 Folehavevej, Langersvej m.fl. Hasseris 
Byrådet har på sit møde den 14.3.2005 vedtaget forslag til ny lokalplan for området omkring den sydlige 
del af Strøybergsvej. Lokalplanen er den første af en række nye lokalplaner for Hasseris Villaby. Det er 
aftalt med Teknisk Forvaltning, at der afholdes orienteringsmøder vedr. disse nye lokalplaner. Møderne 
holdes i samarbejde med Hasseris Grundejerforening. Det første møde holdes mandag den 4. april kl. 
19.30 på Svalegården.  

Regnvandsbassin på Thulebakken 
Som svar på en henvendelse fra Hasseris Grundejerforening vedr. forskønnelse af regnvandsbassinet, har 
Teknisk Forvaltning i brev af 10.2.2005 meddelt at man ikke vil imødekomme vort ønske. 
 
b. Strukturudvalget. 
Der var ikke nyt fra udvalget. 

c. Kulturudvalget. 
Svalegården. 
HD har foreslået bestyrelsen for Svalegården at der etableres internetforbindelse på Svalegården. Der indhentes tilbud her på til brug for  
næste bestyrelsesmøde, der afholdes 30. maj. 

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

  

  

  

Page 2 of 2Bestyrelsesmødereferat

22-02-2013file://E:\HG-portalen\20050314 Referat.htm


