Referat af generalforsamlingen i
Hasseris Grundejerforening
torsdag, den 10. april 2014

Mødested:

Hasseris Kirke, Kirkesalen.

Tidspunkt:

Torsdag, den 10. april 2014 - kl. 19:00.

Jens Ole Christensen (JOC), formand for Hasseris Grundejerforening bød velkommen til
generalforsamlingen hvor 130 medlemmer var mødt op.

1. Valg af dirigent og stemmetællere
Advokat Peter Ross Jensen valgtes til dirigent og erklærede generalforsamlingen for
lovlig indvarslet. Til stemmetællere valgtes Jens Erik Laursen og Per Studsholt
2. Bestyrelsens beretning
JOC startede med en præsentation af bestyrelsen og henviste herefter til den
udsendte beretning. JOC fandt anledning til at kommentere enkelte punkter fra
beretningen og sluttede af med at takke bestyrelsen for samarbejdet i årets løb.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2013
Kasserer Verner Larsen fremlagde årsregnskabet og dette blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet for det kommende foresloges uændret til kr. 150,-.

5. Behandling af indkomne forslag
Fra medlem Vagn Ove Brøndum var der forslag til forbedring af trafiksikkerheden
ved Rema 1000. Der holder ofte mange biler parkeret langs vejen og det er ikke
altid sikkert at færdes der for gående ligesom den kørende trafik mister udsyn ved
udkørsel. Bestyrelsesmedlem Per Studsholt (PS) kommenterede forslaget med at
det tidligere har været undersøgt at udvide parkeringspladserne ved Rema 1000
men dette ville medføre en ekspropriation af arealer og dette vil ikke kunne lade
sig gøre. I stedet var det måske en ide med påtegning af hajtænder ved
udkørslerne. PS lovede at bestyrelsen vil arbejde videre med det indkomne forslag.
Samme medlem Vagn Ove Brøndum har tillige et forslag angående bedre
oprydning og renholdelse i og omkring arealerne ved Svalegården. Formand for
Svalegårdens bestyrelse arkitekt Jan Krogh har haft anledning til at kommentere
det indkomne forslag og oplyser at Svalegårdens bestyrelse hele tiden er i kontakt
til stadsarkitektens kontor vedr. området. Men Jan Krogh finder i øvrigt at området
fremtræder pænt og ordentligt men selvfølgelig vil der altid løbende holdes øje
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med området. På baggrund af denne redegørelse trak Vagn Ove Brøndum forslaget
tilbage.
Der var ikke flere forslag til behandling.

6. Valg af bestyrelse
Per Studshold, Preben Eihilt og Verner Larsen var alle på valg og blev genvalgt.
Til suppleanter valgtes Lars Christian Nortvig og Jan Ipland.

7. Valg af 2 revisorer
Dennis Møller og Jørgen Svensson blev genvalgt som revisorer.

9. Eventuelt
Ordet var nu frit for medlemmerne og det benyttede følgende sig af:
1. Bo Vagnby – Opfordrede bestyrelsen til at holde fast i holdningen til
Hasserisvej 124 med en bebyggelsesgrad på 40 %. Skulle Byrådet godkende
det eksisterende forslag på 50 % opfordres HG bestyrelse til at klage til
Naturklagenævnet. Bo Vagnby sluttede med at takke bestyrelsen for
vedvarende og med stor iver at være med til at sikre værdierne i Hasseris som
et grønt og dejligt område.
2. Leif Larsen – Appellerede til bestyrelsen om at arbejde for bedre
trafiksikkerhed på strækningen fra Hassris Bymidte til Hasseris Gymnasium.
Der køres alt for hurtigt. Fra bestyrelsen kommenterede Per Studsholt Leif
Larsens indlæg. HG har tidligere fremlagt forskellige forslag til Aalborg
Kommune vedr. strækningen men ikke mødt imødekommenhed. Aalborg
Kommune har ikke registreret uheld på strækningen og der er således intet
der tilsiger at det er et trafiksikkerhedsproblem. Leif Larsen opfordrede
desuden alle grundejere til at være bedre til at rydde fortove for blade og sne
efterår og vinter. JOC tilsluttede sig denne opfordring.
3. Fritz Bolonius – Forespurgte om HG havde tænkt sig at indbyde til
borgermøde vedr. Hasserisvej 124. JOC svarede at der ikke endnu var taget
stilling hertil men arbejdsgruppen vil overveje hvilke tiltag der skal gøres.
4. Ørvin Pedersen – Anmodede bestyrelsen om at lægge pres på Park & natur
for at få ryddet op og tyndet ud på Jeronimusvej. De gamle træer smider ofte
store udgåede grene. Bestyrelsen lovede, at der også på dette område vil
værre fokus, når der drøftes vedligeholdelsesplaner med Park & Natur.
5. Marianne Bay – På vegne af de berørte naboer til Hasserisvej 124
viderebragte Marianne Bay et 1000 tak til HG´s bestyrelse for den store
indsats der har været ydet for at bevare 40 % bebyggelsesgrad. Marianne Bay
opfordrede samtidig alle der har mulighed herfor til at gøre indsigelse imod
den eksisterende plan.
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6. Torben Nielsen – Takkede bestyrelsen for det meget fine arrangement på
Hasseris Gymnasium. JOC takkede på bestyrelsens vegne.
Der var herefter ikke yderligere under eventuelt og dirigent Peter Ross Jensen takkede
forsamlingen for fremmødet og begærede generalforsamlingen for afsluttet.
JOC takkede slutteligt dirigenten for som altid veludført ledelse af generalforsamlingen.

Referent: Verner Larsen
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