Referat af generalforsamling i
Hasseris Grundejerforening
torsdag, den 11. april 2013

Mødested:

Kirkesalen.

Tidspunkt:

Torsdag, den 11. april 2013 - kl. 19:00.

REFERAT:
Formand Jens Ole Christensen bød velkommen og Aalborg Sangforening af 1843 underholdte
med 4 dejlige sange fra eget sanghæfte, hvorefter Hasseris-sangen i fællesskab blev sunget af
alle de fremmødte.
Herefter fulgte dagsordenen som følger:

1. Valg af dirigent
Til dirigent valgtes advokat Peter Ross Jensen der konstaterede generalforsamlingen lovlig og
beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning
Formand Jens Ole Christensen (JOC) henviste til den udsendte beretning og kommenterede
udvalgte punkter, herunder bl.a. HK grunden og de drøftelser der været i den forbindelse.
Formanden henviste desuden til HG’s (Hasseris Grundejerforening) hjemmeside hvor
medlemmerne kunne finde hjælp til at danne sig et overblik over hvilken lokalplan der var
gældende for den enkelte ejendomsejer.
Fra medlemmernes side var der følgende kommentarer til årsberetningen:
 Hans Nielsen – undrede sig over at Hasserishave byggeriet kunne få lov til at ændre på
tagene og fjerne en del af de røde tagsten, og at der efter Hans Nielsen mening var
bygget uden for byggelinjen. Jens Ole Christensen fra HG kommenterede kort, at der er
dispenseret fra byggelinjen, idet byggelinjen oprindelig gik langs muren ud mod
Hasserisvej – nu ligger indgangspartierne og carportene uden for den oprindelige
byggelinje. På et møde med Teknisk Forvaltning blev Hasseris Grundejerforening
orienteret om, at indgrebet i tagkonstruktionen var godkendt af teknisk Forvaltning.
 Marianne Bay takkede bestyrelsen for samarbejdet i forbindelse med HK grunden og
kampen for en 40 % bebyggelse.
 Torben Nielsen kommenterede den til medlemmerne udleverede julegave (indkøbsnet)
og syntes det var mange penge at brug på noget de fleste havde i forvejen. Formand
Jens Ole Christensen forklarede at en af bevæggrundene for indkøbet og udleveringen

Udarbejdet af: VLA/16.04.2013

Side 1

Referat af generalforsamling i
Hasseris Grundejerforening
torsdag, den 11. april 2013








var at skabe mere synlighed for HG idet HG med loge er synligt på begge sider. JOC
opfordrede i øvrigt medlemmerne til flittig brug af indkøbsnettene.
Rasmus Valbjørn forespurgte om der var nogen der vidste hvad ombygningen af
Hasserishave havde kostet. JOC svarede at vi ikke havde noget kendskab hertil.
J. Lautzen spurgte om springvandet ved Danske Bank ikke skulle i gang igen? Nu var
det kun opbevaringsplads for blomster. JOC svarede at en henvendelse til Hasseris
Bymidtes Centerforening ville kunne afklare dette spørgsmål.
Marianne Bay omtalte det øgede trafikpres på Hasserisvej og forespurgte om det var
noget HG havde drøftet. Per Studsholt (PS) fra HG redegjorde for de møder og
drøftelser der havde været og stadig er med Aalborg Kommune og den trafikale
situation på Hasserisvej. HG har afleveret flere forslag til forbedring af de trafikale
forhold på Hasserisvej men har endnu ikke haft succes med at få noget af det
gennemført. PS forudså at det kun vil blive værre med årene idet Hasserisområdet
udbygges og flere får 2 biler og bemærkede endvidere at en vestvej ville kunne aflaste
hasserisvej.
Jørgen Hansen omtalte et problem ved lyskrydset Hasserisvej / Kong Christians Alle
hvor kun 2-3 biler når over for grønt lys. Særligt når der er venstresvingende biler Det
skaber lang kø på Hasserisvej. PS svarede at HG er opmærksom på problemet og har
været i dialog med Aalborg Kommune. HG har foreslået flere løsninger på problemet
bl.a. en ændring af varigheden af grønt lys og en ændring af vejens bredde så der kan
passeres indenom venstresvingende biler. Men det er ikke (endnu) lykkedes at få
Aalborg Kommune til ændre på vejkrydset. Men problemet er ikke glemt og HG vil
kæmpe videre for en holdbar løsning.

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
Kasserer Verner Larsen fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Kontingentet for 2014 er uændret kr. 150,00.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen forslag modtaget til behandling.

6. Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter
Til bestyrelsen genvalgtes:
 Jens Ole Christensen
 Jens Skovgaard
 Jens Erik Laursen
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Torben Thorup Jensen.

Til suppleanter genvalgtes:
 Lasse Møller Madsen
 Lars Chr. Nortvig.

7. Valg af 2 revisorer
Til revisorer valgtes Dennis Møller og Jørgen Svensson.
8. Eventuelt
Hans Nielsen henviste til et brev sendt fra Hasseris Grundejerforening til Aalborg Kommune
vedr. HG´s stillingtagen til opsætning af solceller på hustage. Hans Nielsen var ikke enig i
grundejerforeningens holdning til opsætning af solceller. Jens Skovgaard kommenterede Hans
Nielsens indlæg og redegjorde for bestyrelsens holdning.
Slutteligt præsenterede Jens Skovgaard den nye app (applikation) hvor man via sin
mobiltelefon/ipad bl.a. kan få oplyst hvor der i Hasseris er opstillet kunst og en beskrivelse af
de enkelte kunstgenstande. Der henvises også i applikationen til ejendomme af særlig karakter
og disses placering. Appén er stadig kun en demoversion men der arbejdes videre med
projektet. En version med forslag til vandretur i Hasseris området er bl.a. målet.
Der var ikke yderligere under eventuelt og dirigenten takkede for fremmødet og erklærede
generalforsamlingen for afsluttet. Formand Jens Ole Christensen takkede Peter Ross Jensen for
veludført arbejde og inviterede de fremmødte på kaffe og et par stykke brød.

Referent: Verner Freundlich Larsen.
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