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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med den tilføjelse at TTJ under punkt 5 fik tilføjet IT som et særskilt punkt. 

2. Godkendelse af referat af mødet den 15.12.2005 
Referatet fra sidste møde blev godkendt. 

3. Orientering fra Formanden 

Formanden fortalte om udgivelsen ”Værs`go Aalborg” og den mulighed vi har for, at få 
artikler/synspunkter med i udgivelserne. Deadline for optagelse i publikationen er den 1. uge i hver 
måned. Vi vil benytte det i det omfang vi har ”noget på hjerte”. Evt. kunne vi have et indlæg med vedr. 
vor generalforsamling når den tid kommer. 

Generalforsamlingen er som bekendt den 26. april 2006, og formanden og kassereren oplyste at 
kirkesalen er bestilt til formålet. Det blev aftalt at TTJ og KM forestår det praktiske med at udskrive labels 
og kontakte Vester Kopi vedr. tryk og udsendelse af relevant materiale vedr. generalforsamlingen. 

Spejderne kontaktes vedr. hjælp med arrangementet for så vidt angår opstilling, kaffebrygning m.v. 
Formanden kontakter spejdernes repræsentant. 

I øvrigt opfordrede formanden alle bestyrelsesmedlemmer til at komme med forslag til nye 
bestyrelsesmedlemmer, idet vi står foran at skulle udskifte 2 medlemmer. Der blev bragt 2 navne i 
forslag, arkitekt Erik Holm og Helle Sabro. Formanden ville kontakte de nævnte for at høre om de er 
interesseret i at opstille til bestyrelsen. 

Det blev aftalt at Hasseris Gymnasium skulle står for underholdningen op til generalforsamlingen, idet 
gymnasiet er i færd med at lave en musical. Det skulle således være 25 minutters uddrag af musicalen der 
skulle indlede generalforsamlingen. 

Hasseris Gymnasium (HG) har ansøgt om tilskud på kr. 5.000 til ovenfor nævnte musical. Bestyrelsen 
besluttede at bevilge kr. 5.000 under den forudsætning, at (HG) ville stå for den ovenfor nævnte 
underholdning, samt at grundejerforeningen får tildelt et antal fribilletter.  

Vedr. Rema 1000 er det tidligere aftalt, at der skal være et forhandlingsmøde. Formanden oplyste, at det 
ville være formålstjentligt, at der blev tinglyst en deklaration med de punkter 

Vedr. bl.a. følgende punkter – varemodtagelse, P-pladser både størrelse og tilkørselsforhold, 
ventilationsforhold, støjdæmpning, begrænset brug af skiltning, beplantning og vinduesforhold mod vest. 

Det blev aftalt at Helle skulle udarbejde et forslag til en sådan deklaration. 

Sluttelig under orientering fra formanden blev det aftalt at TTJ skulle undersøge pris m.v. vedr. indkøb af 
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et ”sandwich” skilt.  

4. Orientering fra kassereren. 
Kassereren KM oplyste, at regnskabet nu er overdraget til HUL. Fuldmagter m.v. er i orden. 

Regnskabsudkast for 2005 blev gennemgået og med nogle få layoutmæssige rettelser blev det godkendt. 
Bl.a. blev det besluttet at budgettet for 2005 ikke skulle fremgå af regnskabet. 

Regnskabet blev efterfølgende underskrevet således det er klar til udsendelse. HUL oplyste, at han havde 
haft møde med ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensen vedr. muligheden for ved ejendomskøb, at 
orienter nye boligejere i vort område om Hasseris Grundejerforening. Det blev aftalt at Thorkild Kristensen 
betalte et tilskud i 2006 til grundejerforeningen på kr. 5.000 mod til gengæld at kunne forære kommende 
nye ejendomsejere et gratis medlemskab af grundejerforeningen. 

P.t  har vi 1323 aktive (betalende) medlemmer.   

Vi har fået indfriet et større obligationsbeløb, og foreningen har i den forbindelse en overskudslikviditet på 
kr. 200.000. Det blev besluttet at der skulle indkøbes korte obligationen for et passende beløb. 

5. Faste udvalg 
a. Teknik- og trafikudvalget 
Platanvej 19 blev drøftet. Sagen vedrører inddragelse af garage til boligformål hvor bebyggelsesprocenten 
ville blive 25,9 %. Vi har ingen indvendinger i den forbindelse. 

Der er aftalt møde med rådmand Henrik Thomsen den 25.01.2006. 

b. Kulturudvalget 
Problematikken omkring Svalegården blev drøftet. Der er møde i Svalegårdens bestyrelse den 30.01.2006. 
Det blev drøftet om HG  i en evt. fremtidig ændret struktur kunne/skulle skyde midler i Svalegården i det 
omfang der kunne skabes et fundament sammen med andre interessenter til at etablere et kulturhus. 
Nærmere drøftelse blev udskudt til et passende andet tidspunkt. 

c. IT-udvalget 
Nyhedsbrevet blev præsenteret og der var nogle tekniske drøftelser i den forbindelse. 
 
6. Eventuelt. 
I.a.b. 
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