Hasle 26.november 2011

Notat fra opfølgningsmøde med Østjyllands Politi
Dato: 22.11.11
Sted: Århus Statsgymnasium
Tilstede: 1 beboer fra Grundejerforeningen Præstehaven 1-49 og 7 beboere fra Lodsejerforeningen Præstehaven 5080.

På mødet med Østjyllands politi 9.juni 2011 blev følgende besluttet:
I forbindelse med Lodsejerforeningens generalforsamling i efteråret afholdes et møde, hvor observationer,
hændelser, yderligere tiltag mv. drøftes.
Indtil dette møde blev flg. opgaver uddelegeret:
1. Muligheder for flere bomme/placering af bomme på strategiske steder (David nr.25)
2. Muligheder for samarbejde med SSP (såkaldte 115-møder)og evt. initiativ til møde om dette (Mette
nr. 57)
3. Opsamling af observationer/anmeldelser (Morten nr.76)
o Alle observationer og anmeldelser skal sendes til morten.franch@gmail.com, som vil
indsamle (men ikke besvare!) disse mails. I mailen skal stå:
 tidspunkt og sted for observation/anmeldelse
 hvad er observeret/anmeldt (få så mange oplysninger med som muligt, antal
personer, alder, påklædning etc.)
 navn og husnr. på afsender
4. Skilt (Tutte nr.78)

Ad 1. David var ikke til stede på mødet, men havde sendt en mail til Anne hvori der oplyses:
”Der er ikke noget nyt fra kommunen, men der ligger en skriftlig forespørgsel hos Preben Poll, Trafik og
Veje, og han har lovet at kigge på den. Det lød dog som noget, der godt kunne tage et stykke tid, da der
var mange der skulle høres i sagen.”
Ad 2. Mette var ikke til stede på mødet, men på den efterfølgende generalforsamling oplyste
Mettes mand at:
Politiet har i foråret anholdt 6 unge mennesker fra Bispehaven og sammenfaldende med disse anholdelser er
antallet af hærværk i Præstenhaven stort set stoppet.
Ad 3. Observationer;
Der er indkommet ganske få observationer. Disse kan tilsendes ved henvendelse til bestyrelsen i
Lodsejerforeningen. Der opfordres stadig til at alle sender en mail til Morten (se mailadresse ovenfor) med
observationer mv.
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Ad 4. Skilt
Bestyrelsen i Lodsejerforeningen har undersøgt muligheder for og priser på opsætning af skilt. Bestyrelsen
tog forslag om opsætning af skilt op på Lodsejerforeningens generalforsamling samme aften.
Generalforsamlingen besluttede at udsætte beslutningen, set i lyset af, at antallet af hærværk er reduceret
kraftigt. Bestyrelsen blev pålagt a følge udviklingen og evt. taget emnet op løbende hvis det skønnes
nødvendigt.
Endelig blev det foreslået og besluttet, at bestyrelsen i Lodsejerforeningen kontakter Hasle Tennisklub med
henblik på drøftelser om evt. samarbejde if. til imødegåelse af hærværk.
Anne (formand for Lodsejerforeningen) orienterer formand for Grundejerforeningen Præstehaven 1-49 om

beslutninger og opfordre til, at der fortsat samarbejdes på tværs af de to foreninger om bla. hærværk.
Med venlig hilsen
Tutte (nr. 78) og Anne (nr.80)
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