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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat af mødet den 14.3.2005 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

3. Orientering fra Formanden 
a. Generalforsamling 
Bestyrelsen besluttede at forslå HUL og MHK som stemmetællere. 

Knuden forstår borddækning og afrydning, aftalt at de får 1.500 kr. for hjælpen. 

Svalegården leverer øl, vand, kaffe, the og smørrebrød. 

KM byder velkommen til koncerten i kirken. 

Jørgen Vineke er bestyrelsens forslag til referent, og er inviteret til den efterflg. bestyrelsesmiddag kl. 
18.00. 

TTJ har lavet en power point præsentation til brug under generalforsamlingen, 

N. K. Strøyberg har kontaktet Formanden og foreslået at udvide forslaget til vedtægtsændring vedr. 
indkaldelse til generalforsamling, således at man kan tilmelde sig bestyrelsens emailservice. Bestyrelsen 
er positiv overfor forslaget, men det er ikke muligt at ændre forslaget på nuværende tidspunkt. 

b. Adresseændring 
Efter at foreningens adresse er blevet flyttet til JS, har han oplevet et overraskende antal henvendelser fra 
medlemmerne. 

c. Følvænget 8 
På baggrund af beboerhenvendelse vedr. en byggesag på Følvænget 8, havde Formanden og 
Næstformanden onsdag den 13.4.2005 et møde med Teknisk Rådmand Henrik Thomsen. På mødet 
drøftedes sagen, og HT gjorde det klart at der er sket en fejl i sagen, hvilket han beklager. Sagen vil blive 
taget op på Teknisk Udvalgs møde den 21.4.2005. Bestyrelsen er indstillet på at medvirke i en klage til 
Naturklagenævnet. JS tager kontakt til beboerne på Følvænget og øvrige klagere. 

d. Mødedatoer for bestyrelsesmøder 
Der afholdes konstituerende møde den 20.4.2005 kl. 19.30 i Svalegården. Formanden har udarbejdet 
forslag til fremtidige mødedatoer, som besluttes på det konstituerende møde.  

e. Organisering af bestyrelsen 
HUL har udsendt et notat af 30.3.2005 med forslag til organisering af bestyrelsen. TTJ fremsender mailen 
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til Verner Larsen. Bestyrelsen beslutter den fremtidige organisering på det konstituerende møde den 
20.4.2005. 

4. Orientering fra kassereren. 
KM gennemgik regnskabet for år til dato, og bemærkede at de samlede udgifter til udsendelse af 
indkaldelse til generalforsamling udgør ca. 17.000  kr. Der indkommer løbende kontingentindtægter.  

5. Faste udvalg 
a. Teknik- og trafikudvalget 
Lokalplan 05-082, Butikker, kontorer m.v. Hasseris Bymidte 
På baggrund af flere henvendelser fra bl.a. formanden for Ældrerådet, Vest Sv. Aa. Bechmann arbejder 
udvalget med at arrangere et borgermøde om lokalplanen. 

Lokalplan 05-077 Folehavevej, Langersvej m.fl. Hasseris 
I samarbejde med Teknisk Forvaltning har der været afholdt orienteringsmøde med beboerne i 
lokalplanområdet. Der deltog ca. 40 beboere. Fra TF deltog Rådmand Henrik Thomsen, Arkitekt Steen 
Trant, Landinspektør Lene Dokkedal og Ulla Kristensen. 

På mødet fremkom en række kommentarer til lokalplanen som TF nu vil bearbejde. Der er indsigelsesfrist 
den 30. maj 2005 kl. 12.00. 
 
Naboorienteringer 
Der er modtaget 4 naboorienteringer: 
Vossvej 25 b, som ansøger om ombygning af kvist og ændring af farven på huset. Udvalget gør indsigelse 
med henvisning til at ændringen vil ændre husets oprindelige udseende. 

Hasserisvej 156 som ansøger om tilladelse til nedrivning af garage og opførelse af en tilbygning. Udvalget 
gør ikke indsigelse, da der vil være tale om en forskønnelse i overensstemmelse med husets øvrige 
udseende. 

Solkrogen 2 som ansøger om ombygning af 2. sal og ovenlys. Udvalget gør ikke indsigelse da det synlige 
arkitektoniske udtryk ikke ændres væsentligt. 

Hasserisvej 130 som ansøger om tilladelse til udskiftning af tag til grå/sort schingelbelægning. Udvalget 
gør indsigelse, og forslår i stedet naturskifter eller fiber-cement skifter (eternitskifter) da der efter 
udvalgets opfattelse må have været skifter på huset oprindeligt.  

 
b. Strukturudvalget. 
Strukturudvalget foreslår at der udarbejdes en vedtægtsændring, således at suppleanter midlertidigt kan 
indtræde som bestyrelsesmedlem i tilfælde af længerevarende fravær af bestyrelsesmedlemmer. 

c. Kulturudvalget. 
Helle Dietz anmodedes om at forslå Svalegårdens bestyrelse at der anskaffes mere tidssvarende Av-
materiale til Svalegården. Der er p.t. kun en gammel overheadprojektor til rådighed, PC-projector, faste 
lærreder, flip over tavle etc. 
 
d. IT-Udvalget. 
Der var ikke nyt fra udvalget. 
 
6. Eventuelt. 
Intet at bemærke. 
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