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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat af mødet den 20.4.2005 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

3. Orientering fra Formanden 
a. Generalforsamlingen 
Referatet er godkendt af referenten Jørgen Vineke. JSK lægger referatet ud på hjemmesiden snarest 
muligt. 

b. Henvendelser til Formanden 
Formanden oplyste at der kommer et overraskende stort antal henvendelser fra medlemmerne. 

c. Deltagelse i generalforsamling 
Formanden var inviteret til Generalforsamlingen i grundejerforeningen på Renal Baches Vej mand den 9.5. 
for at orientere om Hasseris Grundejerforenings virke. Baggrunden var en henvendelse fra Hasseris 
Grundejerforening i anledning af beslutningen om at udvide området. 

d. Aflevering af indsigelser 
Formanden orienterede om afleveringen af de 641 underskrifter der var indsamlet ifm. en indsigelse imod 
lokalplanforslag 05-082 Bymidten. Afleveringen skete sammen med formanden for Ældrerådet Vest, Sv. 
Aa. Bechmann i forhallen på Teknisk Forvaltning til Rådmand Henrik Thomsen. Afleveringen blev dækket 
af Nordjyske Stiftstidende, TV 2 Nord og 24 timer Nordjyske. 

e. Vedtægtsændringer 
Vedtægterne er ændret med de ændringer der blev vedtaget på generalforsamlingen. De nye vedtægter 
kan ses på hjemmesiden. TTJ og MHT har fremskaffet et elektronisk kort i pdf-format, som JSK lægger på 
hjemmesiden sammen med en gadefortegnelse. 

f. Reception 
KM inviterer til reception onsdag den 8. juni kl. 15.30 - 17.30 i Kirkens mødesal. 

4. Orientering fra kassereren. 
KM oplyste at der er overført flg. beløb til bestyrelsesmedlemmerne: 

KM: 6000 kr. som vederlag for kassererjobbet 
HUL: 4000 kr. som vederlag for administratorjobbet 
600 kr. til JS og JSK til dækning af tlf. udgifter mv. 
300 kr. til HUL, HD, VL, MHK til dækning af tlf. udgifter mv. 

Desuden er der afholdt udgifter til uddeling af løbesedler på ca. 1600, trykning af løbesedler på ca. 2000 
kr og øl/vand på borgermødet på ca. 250 kr. Der er indkøbt 2 printere til JS og JSK til ca. 2700 kr. 

Bestyrelsesmødereferat 
Tidspunkt: Torsdag den 12.5.2005 kl. 

19.30
Sted: Hos Formanden

Deltagere: Jørgen Svensson (JS)  Afbud: Per Studsholt (PS) 
 Hans Ulrik Larsen (HUL)  Mogens Husted Kristensen (MHK) 
 Knud Melby (KM)   Helle Dietz (HD) 
  Torben Thorup Jensen (TTJ)       

Jens Skovgaard (JSK) Referent
Verner Larsen (VL)

Næste møde: Torsdag den 16.6.2005 kl. 19.30 i Svalegården

Afbud:  
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5. Faste udvalg 
a. Teknik- og trafikudvalget 
Lokalplan 05-082, Butikker, kontorer m.v. Hasseris Bymidte 
Opbakningen fra beboerne til orienteringsmødet den 2. maj. var særdeles god. Der deltog ca. 150 
beboere, og vort initiativ med en underskriftsindsamling blev så positivt modtaget at en række beboere 
tog initiativ til efterflg. at indsamle yderligere underskrifter, hvilket resulterede i at der i alt blev indsamlet 
641 underskrifter i løbet af 2 dage. 

På forslag af JSK besluttede bestyrelsen at der skal afholdes et borgermøde om sagen tirsdag den 7. juni 
på Gymnasiet. Til mødet inviteres en række byrådsmedlemmer, fortrinsvis fra Teknisk udvalg. JS 
varetager kontakten til Ældrerådet og politikerne. 

JSK uddelegerer de øvrige opgaver. 

Følvænget 8 - Byggesag 
Bestyrelsen er blevet orienteret om at beboerne på Følvænget og andre naboer til Følvænget 8 agter at 
indgive klage til Naturklagenævnet. 
 
b. Kulturudvalget 
På initiativ af HUL har kulturudvalget udarbejdet en række forslag til arrangementer. Der var opbakning til 
at der bør afholdes mindst ét arrangement i bestyrelsesåret. Udvalget udarbejder konkrete planer, som 
forelægges bestyrelsen. 

KM gennemgår de 641 underskrifter, og markerer de der ikke er medlemmer. Listen afleveres til HUL til 
videre behandling. 
 
6. Eventuelt. 
Intet at bemærke. 
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