Referat fra bestyrelsesmøde i Hasseris Grundejerforening
tirsdag, den 12. juni 2018

Mødested:
Tidspunkt:
Dagsorden udsendt:

Svalegården.
Tirsdag, den 12. juni 2018 – kl. 17:30.
Mandag, den 4. juni 2018.

Afbud: Anders Koefoed, Thorkil Neergaard og Lars Christian Nortvig.
Referent: Susanne Sloth Kristensen.

Referat
1.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2.

Persondataforordningen og Hasseris grundejerforening (bilag).
GDPR blev gennemgået. Oplysning om GDPR ligger på foreningens
hjemmeside. Torben Thorup Jensen lægger en artikel på hjemmesiden under
”Formandens hjørne” hvor Jan Ipland orienterer om Persondataforordningen.
I ’futteren’ på Nyhedsbreve lægges et link til hjemmesidens info om GDPR.

3.

Møde med By- og Landskabsforvaltningen 07.06.2018.
Bygaden 28 er på byrådsmødet den 18.06.2018. Der ses ingen ændringer til
det oprindelige forslag. (Foreningen har gjort indsigelser mod, at der bygges i
haven).
Spørgsmål om Helhedsplaner? Hvad sker der? Hvor langt er man kommet med
arbejdet, - her i relation til de løfter som rådmanden gav på Borgermødet på
Hasseris Gymnasium, den 26. oktober 2017. Jan Ipland udarbejder et
læserbrev til Nordjyske.
Øvrige: Sannasvej, Fuglevænget (24 nye boliger), Fuglevænget 4 renovering,
(bevaringsværdigt hus og have). Fyrrebakken 7 – hvilke tilladelser er givet?
Derudover: Hasserishøj 13 – tilladelse til nedrivning. Lillisvej 16 og Leandervej.
Forslag: Ny kampagne/til efterårets arrangement: Hvad er min ret/hvad er min
pligt? De gode eksempler. Gode idéer til renovering.

4.

Møde med bestyrelsen for den socialdemokratiske partiforening for
Hasseris-Skalborg-Mølholm den 11.06.2018.
Møde med den socialdemokratiske partiforening for Hasseris-Skalborg-Mølholm
og herunder byrådsmedlemmerne Søren Kusk og Christina Halkjær.
Jan Ipland og Torben Thorup Jensen deltog. Jan fremlagde principperne for
Hasseris Grundejerforenings arbejde.
Aftale om at mødes fremadrettet, når der sager af fælles interesse.

5.

Nabostridigheder.
Principiel drøftelse og beslutning om, hvordan nabosager håndteres.
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Hasseris Grundejerforening er ikke myndighedsudøver eller mægler i
nabostridigheder. Vi henviser til regler/kommune/myndigheder. Vi kan give en
anbefaling, men går ikke ind i sager om nabostridigheder.
6.

Plan & Byg:
- Fyrrebakken, muligt projekt på Sannasvej/Fuglevænget.
- Afgørelse vedr. Bygaden 28 - (se punkt 3).

7.

Grønne områder.
Der er ikke nyt på området.

8.

Trafik.
Vi savner trafikplan for hele området. Der sker mindre reguleringer:
Vandværksvej / Svalegårdsvej.
Vi har ikke fået respons på henvendelsen vedrørende Rafns Allé/Kong
Christians Allé. Britta/Susanne Sloth Kristensen laver artikel til hjemmeside og
opslag på facebook i forbindelse med skolestarten i august 2018.

9.

125 års Jubilæum - aktiviteter:
a) Hasseris Avis – Jubilæumsudgave – evaluering
En stor del af bestyrelsen har ikke fået avisen i papirudgave. Hvis dette er
symptomatisk for hele omdelingen af avisen, er den ikke nået langt ud?
Jan Ipland kontakter Hasseris Avis / Palle Bjørnstrup og følger op.
Ellers en flot avis.
b) facebook konkurrence. Udvalg: TBN,
Fin konkurrence, 3 vindere er fundet via udtrækning!
c) Arrangement den 25.08.2018 i Hasseris Bymidte. Udvalg: Ændres til stort
kagebord med underholdning den 26.08.2018 på Hasseris Gymnasium.
Lang snak om konceptet. Jubilæumsudvalgets indstilling følges. Tilsagn fra
Food College. Susanne Sloth Kristensen og Jan Ipland følger op.
Jubilæumsudvalget mødes inden arrangementet.
Pris for deltagelse, antal tilmeldinger pr. husstand? Der udsendes
Nyhedsbrev med krav om tilmelding.
d) Træer langs Hasserisvej. Udvalg: PE og TTJ.
Vi afventer beslutning fra Kommunen. Der arrangeres møde med
Stadsarkitekt Kirsten Lund Andersen. Preben Eihilt ogTorben Thorup Jensen
deltager.

10.

Eventuelt.
Orientering om Svalegården/Torben

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag, den 14. august 2018 - kl. 17:30
Mødested: Svalegården
Afbud modtaget fra: Preben Eihilt, Hans Ulrik Larsen og Susanne Sloth Kristensen.
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