
   

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 

DEN 18. APRIL 2002 KL. 19.30 

på Svalegaarden 

Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til dagsordenen, der er 
fastsat i vedtægternes § 7. 

Formanden Jørgen Vineke bød velkommen og bød på øl og vand. Gik 
derefter over til dagsordenens punkt 1 - Valg af dirigent. 

Bestyrelsens forslag var advokat Mårten Hede. Der var ikke andre 
forslag, hvorfor Mårten Hede var valgt. 

Mårten Hede takkede for valget og, idet han havde fået forelagt 
dokumentation for indkaldelsens rettidige udsendelse, kunne han 
konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og 
beslutningsdygtig. 

Herefter fortsattes med dagsordenens punkt 2 - Bestyrelses 
beretning 

Formanden, Jørgen Vineke, præsenterede bestyrelsesmedlemmerne. 
Herefter blev der givet en uddybning af den udsendte beretning. 

Bestyrelsen har haft bestyrelsesmøde hver måned undtagen juli. Der er 
nedsat flere udvalg, Byggesagsudvalget, Kulturudvalget, Trafikudvalget 
og Holbergkvarterudvalget. Disse udvalg har behandlet de relevante 
sager før forelæggelse for den samlede bestyrelse. Samarbejdet i 
bestyrelse har været godt, alle beslutninger er truffet uden afstemning. 

Der har blandt andet været arbejdet med opstramning af lokalplanen for 
Villabyen, skæmmende hegn og reklamer med mere. Der er indsendt 
ansøgning til ministeriet om tilskud fra Bypuljen til et projekt om 
"Bykvalitet i Hasseris". Der kom en folketingsvalg, der gjorde at 
Bypuljen skiftede ministerie og bevillingerne blev formindsket. Der er på 
nuværende tidspunkt ikke givet noget svar på ansøgningen. 

Der har på det sidste været en del presseomtale i Nordjyske 
Stiftstidende om lokalplanen i Hasseris og den "nødvendige" 
opstramning. 

Der er indledt forhandlinger med teknisk forvaltning om udarbejdelse af 
en bevarende lokalplan for Holbergkvarteret. Teknisk forvaltning er 
positiv overfor tanken og arkitekt Blegvad, der i sin tid udarbejde 
udstykningsplanen, er inddraget i projektet. 

Trafikforholdene omkring Bymidten er ikke acceptabel. Det er meddelt 
fra teknisk forvaltning, at der ikke i 2002 vil være penge til forbedring af 
forholdene. 

Vandtårnet på Vandværksvej / Thorsens Alle. Efter forhandlinger med 
Aalborg Kommune og interessenterne i Hasseris Ny Vandværk, er det 
lykkedes, at få udarbejdet en plan for tårnets bevarelse. Kommunen 
overtager tårnet mod at få kr. 50.000,00. Tårnet sættes derefter i 
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acceptabel stand og den trekantede grund gøres til et grønt område. De 
50.000 kr. fremskaffes ved de hidtidige interessenter (hovedparten) og 
resten fra Hasseris Grundejerforening. 

Byggesagsudvalget behandler diverse høringssager.  

Trafikudvalget. Forholdene ved Hasseris Bymidte er stadig - trods 8 - 10 
års forhandlinger med Teknisk forvaltning - stadig ikke tilfredsstillende. I 
november 2001 fik vi brev fra daværende rådmand Ib Rasmussen om, 
der kunne udføres et projekt i 2002. Desværre erfares det nu, at det 
ikke bliver i år. Bestyrelsen er beklager meget denne beslutning. 
Ombygningen af krydset ved Hasserisvej / Stolpedalsvej var et lille 
skridt på vejen, men langt fra nok. 

Vi arrangerede et borgermøde i oktober 2001 omkring den 3. 
Limfjordsforbindelse. 300 deltog i mødet. 

Det er ønskeligt, at der udarbejdes en samlet trafikplan for Hasseris. 

Holbergkvarterudvalget har et godt samarbejde med Aalborg Kommune 
Park og Natur omkring vedligeholdelse af de grønne områder. 

Kulturudvalget har arbejdet med Holbergspillene og arrangeret møde 
med Peter Olesen. 

Formanden slutte sit indlæg med en tak til bestyrelsen for et godt 
samarbejde i det forløbne år. En særlig tak til de afgående 
bestyrelsesmedlemmer. 

Herefter blev ordet givet frit til bemærkninger til beretningen. 

Rasmus Valbjørn forespurgte omkring betonvejen Hasserisgade (det er 
uden for Grundejerforeningen område) - 3. Limfjordsforbindelse, 
Bymidtens trafikforhold og dispensationer fra lokalplanen. Per Studsholt 
svarede omkring trafikforholdene. Ændringer på Skelagervej giver mere 
trafik på Hasserisvej. Bestyrelsen har ikke nogen samlet holdning til en 
vestvej / 3. Limfjordsforbindelse. 

Jens Peter Nielsen bemærkede, at desværre bliver mange forhaver 
ændret til parkeringsplads. Jens Peter Nielsen mener at trafikken på 
Hasserisvej bliver omtalt for meget. Anbefaler, at der bliver opsat et 
hegn langs fortovet på Hasserisvej fra Statoil til Stolpedalsvej. En 
prisbillig løsning. 

Henrik Thomsen bemærkede, at der er 3½ million til forbedring af 
trafikforhold i hele Aalborg Kommune - derfor må der prioriteres. Ideen 
med et hegn lang Hasserisvej vil blive taget op til overvejelse - skal 
umiddelbart bearbejdes en del. 

Der var herefter ikke flere der ønskede ordet. Beretningen blev taget til 
efterretning. 

Punkt 3 - Årsregnskabet. Kassereren, Knud Melby, fremlagde 
regnskabet. Det er jo udsendt i forvejen, så der blev givet enkelte 
supplerende bemærkning. Regnskabet godkendt med akklamation. 

Punkt 4. Fastsættelse af kontingent for 2003. Kassereren oplyste 
at bestyrelsen indstillede at kontingent bliver uforandret kr. 100,00 også 
for 2003. Dette blev besluttet. 

Page 2 of 3Generalforsamlingsreferat18042002

22-02-2013file://E:\HG-portalen\generalforsamlinger.htm



Punkt 5. Indkomne forslag - der er ikke fremsat nogen forslag til 
generalforsamlingen. 

Punkt 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen indstiller at Jens Skovgaard, Per Studsholt og Knud Melby 
genvælges, og at der foretage nyvalg af Helle Dietz og Lars Bo Poulsen. 

De 2 nye kandidater præsenterede sig kort. Der var ikke andre forslag 
til valg til bestyrelse. De 5 indstillede blev valgt. 

Som suppleanter forslog bestyrelsen Preben Rottbøll og Lars Odgaard. 

Heller ikke her var der andre kandidater. Så disse 2 indstillede blev 
vagt. 

Punkt 7 Valg af revisorer. 

De hidtidige revisorer Dennis Møller og Verner Leth blev genvalgt. 

Punkt 8 Eventuelt. Jørgen Elsøe Jensen foreslog, at der blev arbejdet 
med et ny Kulturhus i Hasseris. Elsøe Jensen anførte at Hasseris 
Bibliotek har pladsmangel, og anførte også at pladsforholdene i 
Svalegaarden var trange. 

Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen, idet han 
takkede forsamlingen for god ro og orden. 

Formanden sluttede med at takke de afgåede bestyrelsesmedlemmer for 
godt samarbejde i den forløbne tid. 

Der var herefter kaffebord med rullepølse- og ostemad. 

Hasseris 19. april 2002 

Knud Melby, referent 

Forelagt dirigenten, den 17.maj 2002. 

_____________________________________________ 
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