
  

0. Formanden. 

Jørgen Svensson indledte sit første møde som formand med at udtrykke ønsket om et 
fortsat godt og konstruktivt samarbejde med alle i bestyrelsen. Samtidig gav 
Formanden udtryk for, at han var glad for, at vor tidligere formand, Jørgen Vineke, som 
p.g.a. tidspres på sit arbejde havde måtte træde tilbage som formand, havde valgt at 
fortsætte i bestyrelsen, idet det vil sikre kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet. 

Formanden foreslog herefter, at Jens Skovgaard fremover er referent ved 
bestyrelsesmøderne. Forslaget var begrundet i et ønske om, at vi fremover vil gøre 
referaterne mere informative, således at de umiddelbart kan lægges på foreningens 
hjemmeside. 

Bestyrelsen godkendte dette forslag. Det blev i den forbindelse besluttet, at referenten 
udsender det foreløbige referat til alle i bestyrelsen, og at der fra tidspunktet for 
modtagelsen vil være en frist på 2 hverdage til at kommentere referatet. Herefter vil 
referatet blive tilstillet Formanden, som foranlediger det lagt på hjemmesiden. 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Jens Skovgaard anmodede om, at der blev medtaget et under pkt. under pkt. 6 
Udvalgene vedr. reklameskilte ved Statoil på Hasserisvej. Emnet var på dagsordenen på 
mødet den 19.9.2002, hvor Villabyudvalget fik til opgave at se på sagen. 

Anmodningen blev godkendt. 

2. Godkendelse af tidligere referater. 

Referat fra mødet den 10.10.2002. 

Per Studsholt havde fremsendt kommentar vedr. pkt. 4 Orientering fra Formanden, idet 
han ønskede den refererede beslutning om at trafikudvalget skal rette henvendelse til 
myndighederne vedr. etablering af stopforbud på Hasserisvej langs Bymidten suppleret 
med flg.: "Per Studsholt gjorde igen opmærksom på, at han ikke kan gå ind for, at der 
alene etableres standsningforbud ved Bymidten, da dette ikke vil være en forbedring af 
trafiksikkerheden - nærmere tværtimod". 

Referat fra mødet den 19.09.2002. 

På bestyrelsens anmodning havde Jens Skovgaard udarbejdet et uddybende referat af 
pkt. 1 på mødet den 19.9.2002, hvor den 3. Limfjordsforbindelse var blevet drøftet med 
Esben Munk Sørensen. Teksten var forinden fremsendt til bestyrelsen, og gav ikke 
anledning til yderligere kommentarer, hvorfor den medtages i dette referat nedenfor: 

Uddybende referat af dagsordens punkt 1 fra bestyrelsesmødet den 19.09.2002: 
Temapunkt - Møde med Esben Munk Sørensen vedr. 3. Limfjordsforbindelse. 

Invitationen af Esben Munk Sørensen (EMS) havde baggrund i hans indlæg i "For 
offentlighedsfasen for prioritering af 3. Limfjordsforbindelse". EMS har i sit indlæg 
foreslået flg.: 

at muligheden for at der etableres en kombineret by- og 2-sporet jernbanebro, 
nogenlunde i samme linieføring som den eksisterende jernbanebro undersøges i VVM-
undersøgelsen. 

Bestyrelsesmødereferat
Sted: Huset, Hasserisgade Tidspunkt:Tirsdag den 12.11.2002 kl. 19.30

Deltagere: Jørgen Svensson Afbud: Helle Dietz 
Jørgen Vineke Per Studsholt 
Knud Melby Lars Odgaard 
Preben Rottbøll 
Lars Bo Poulsen 
Jens Skovgaard (referent) 

Næste 
møde:

Onsdag den 11.12.2002 kl. 19.30 hos Formanden, Henrikvej 36.
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at VVM-undersøgelsen suppleres med en undersøgelse af ændret tilgængelighed i.f.m 
de forskellige linieføringer. 

Bestyrelsen ønskede at drøfte dette forslag med EMS, for derved at kunne inddrage 
forslaget om en bybro i bestyrelsens videre arbejde for at skabe en fælles holdning til 
en 3. Limfjordsforbindelse. 

Bestyrelsen har til Nordjyllands Amt fremsendt forslag om, at muligheden for en mere 
vestlig linieføring medtages i VVM-undersøgelsen. Det er primo september meddelt i 
pressen, at denne linieføring medtages i VVM-undersøgelsen. 

Drøftelsen kom primært til at dreje sig om en mulig kombination af EMS's forslag og 
bestyrelsens forslag. 

Kombineres EMS's forslag med den forventede vestvej, må det antages, at dette vil 
kunne aflaste belastningen af den nuværende Limfjordsbro, og dermed give mulighed 
for at en mere vestlig linieføring (Egholmforbindelse), idet der så ikke skønnes at være 
et behov for en Lindholmforbindelse til aflastning af trafikken over Limfjordsbroen. 
Egholmforbindelsen vil således alene skulle betjene den mere perifere trafik over 
fjorden. 

Der blev samtidig peget på, at Vestvejen, med forbindelse til en bybro, kombineret med 
en udvidelse af tunnelen, må skønnes at kunne udskyde behovet for en vestlig 
motorvejsforbindelse i en årrække. 

Bestyrelsen takker EMS for hans imødekommenhed overfor vor invitation, og for en 
inspirerende drøftelse af dette vigtige emne. 

Bestyrelsen vil arbejde videre med de fremførte synspunkter, med henblik på at være 
klar til den debat, der må forventes i.f.m. offentliggørelsen af VVM-undersøgelsen i 

foråret 2003. 

Bestyrelsen overvejer desuden at invitere andre interessenter til lignende drøftelser i 
løbet af vinteren. 

Trafikudvalget er udførende i det videre arbejde med behandling af emnet i bestyrelsen. 

3. Orientering fra Formanden. 

Formanden har udsendt breve til vore direkte interessenter, hvori han orienterer om 
formandsskiftet. 

Der er inviteret til Julemiddag med ægtefæller torsdag den 12.12.2002. Julemiddagen 
foregår på Scheelsminde. Af praktiske årsager blev det besluttet at flytte det oprindeligt 
planlagte bestyrelsesmøde samme dag til onsdag den 11.12.2002 kl. 19.30 hos 
Formanden, Henrikvej 36. 

Der er modtaget brev med tak for tilskuddet fra Mette Ørum, Hasseris Gymnasium. 

Formanden har udformet et nytårsbrev til medlemmerne, som blev godkendt med 
mindre ændringer. Brevet udsendes i uge 47. 

Der udsendes samtidig indbydelse til juletræstænding søndag den 30.11.2002. 

Jens Skovgaard anmodede om at få et brev til beboerne i Holbergkvarteret vedlagt. Det 
blev aftalt at Jens Skovgaard udarbejder brev og afleverer det nødvendige antal kopier 
til Knud Melby fredag den 16.11.2002. 

4. Orientering fra Kassereren. 

Knud Melby gennemgik periodens bevægelser. Likviditeten ser fornuftig ud, også 
sammenlignet med tilsvarende tidspunkt sidste år. 

Knud Melby kunne endvidere orientere om, at der havde været besøg af foreningens 
revisorer, som havde konstateret at kassebeholdningen stemte. 

På bestyrelsens anmodning havde Knud Melby drøftet evt. salg af værdipapirer med 
vore revisorer, som havde erklæret sig enige i forslaget. Det besluttedes at Knud Melby 
sælger den nuværende post 5% 22SD 2029, og for provenuet køber nye 30-årige 
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obligationer. Anslået fortjeneste er ca. 5000 kr. 

5. Vandtårnet. 

Knud Melby har sammen med Søren Flyvholm, som repræsenterer ejerne af Hasseris ny 
vandværk, fremsendt check kr. 50.000 til Aalborg Kommune. Hasseris 
Grundejerforenings andel udgør 16.400 kr. Evt. yderligere midler fra ejerne vil tilgå 
Hasseris Grundejerforening. 

Hermed er sagen overdraget til Skole- og Kulturforvaltning, som i.h.t. aftale skal 
koordinere Aalborg Kommunes videre papirarbejde og renovering. 

Jens Skovgaard foreslog, at bestyrelsen på et senere tidspunkt, når renoveringen 
påbegyndes, at tage et forslag om at Hasseris Grundejerforening bekoster en skulptur 
til anlægget på vandtårnets grund. Forslaget blev positivt modtaget, idet Lars Bo 
Poulsen dog gav udtryk for, at han ikke er ubetinget enig i, at der skal anbringes en 
skulptur på "Pladsen" ved Vandtårnet. Det skal tages hensyn til pladsens indretning og 
at Vandtårnet skal stå markant i det samlede billede af pladsen. 

Endvidere foreslog Jens Skovgaard, at bestyrelsen snarest drøfter et forslag om at få 
lukket Vandværksvej ved vandtårnet, dels for at lukke for gennemkørende trafik på 
vejen, og dels for dermed at skabe plads til et større anlæg. Bestyrelsen er positiv, idet 
Lars Bo Poulsen dog gav udtryk for, at han ikke er enig i, at vejen skal spærres, 
hverken i den ene eller den anden ende. Dels er han tvivlende overfor kvaliteten af den 
ekstra plads, der vil komme ved Vandtårnet, og dels vil en spærring give ekstra trafik 
på Hasserisvej, hvilket han ikke mener er hensigtsmæssigt. Punktet medtages på 
mødet med Henrik Thomsen (se nedenfor under pkt. 6). 

6. Udvalgene. 

Oplæg til møde med Rådmand Henrik Thomsen den 26.11.2002 kl. 09-11. 

Udvalgsformændene har givet tilsagn om at deltage i mødet. 

Flg. Punkter er på dagsordenen til mødet: 

1. Trafiksikring. 

Bestyrelsen ønsker at drøfte flg. emner under dette punkt: 

Trafiksikring ved Hasseris Bymidte er fortsat et fokuspunkt for Hasseris 
Grundejerforenings bestyrelse. Der er trods flere forslag, og vilje til at arbejde med en 
trinvis løsning af problemet stort set intet sket, bortset fra en ændret afstribning i 
krydset Stolpedalsvej/Hasserisvej med etablering af venstresvingsbåse. 

Bestyrelsen har fundet det nødvendigt at gøre en evt. positiv stillingtagen til en 
ændring af lokalplanen for Bymidten afhængig af en løsning på trafikproblemerne ved 
Bymidten, idet der må påregnes en yderligere forøgelse af såvel den kørende trafik, 
som den gående tværs over Hasserisvej i.f.m. en udvidelse af Super H. samt flytningen 
af posthuset og etableringen af en ny Jyske bank afdeling i det tidligere Posthus. 
Bestyrelsen ønsker derfor denne sag prioriteret op, og vil gerne drøfte evt. konkrete 
muligheder for at få en snarlig løsning på problemet. 

Den nye afstribning på Hasserisvej betyder, at en holdende bus ved bustoppestedet 
umiddelbart syd for krydset Stolpedalsvej/Hasserisvej, på den vestlige side, blokerer for 
trafikken. Bestyrelsen foreslår derfor at Teknisk Forvaltning snarest muligt foranlediger 
dette busstoppested flyttet til en mere hensigtsmæssig placering. 

I.f.m. renoveringen af vandtårnet foreslår bestyrelsen, at Vandværksvej lukkes i den 
ende, der ligger ved vandtårnet. Ud fra en trafikteknisk vurdering vil en lukning ved 
Svalegårdsvej måske nok være den optimale løsning, men ved at lukke i den anden 
ende, kan der skabes et lidt større grønt område omkring vandtårnet. 

En samlet trafikplan for Hasserisområdet står højt på bestyrelsen ønskeliste. 
Bestyrelsen har indhentet materiale fra et projekt i Randers Nordby, som vil kunne 
bruges som model for et sådant arbejde. Vi vil derfor gerne drøfte de konkrete 
muligheder for at gennemføre et sådant projekt i Hasseris. Under dette emne ønsker 
bestyrelsen også principperne for etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger i 
Hasseris belyst. Senest kan det ses, at der er etableret yderligere et "bump" i svinget 
på Svalegårdsvej. Bestyrelsen er enig i, at det er hensigtsmæssigt at anvende 
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hastighedsdæmpende foranstaltninger, men har omvendt nogle gange svært ved at se 
formålet med de konkrete placeringer. 

2. Lokalplaner. 

05-037 Hasseris Villaby og Klostermarken. 

En "opstramning" af denne lokalplan har tidligere været drøftet, både på det seneste 
møde med Rådmanden, og i dagspressen. På mødet med Rådmanden, blev det oplyst, 
at Teknisk Forvaltning arbejder med at udarbejde et materiale med retningslinier for 
sagsbehandling af dispensationer. Bestyrelsen vil gerne høre om dette arbejde, og vil 
fortsat gerne høres i denne sag. 

Bestyrelsen har udarbejdet et billedmateriale over skiltning ved virksomheder i Hasseris 
Villaby, som vi finder i strid med lokalplanen. Dette materiale vil vi gerne drøfte med på 
mødet, og have Rådmandens syn på. Det er bestyrelsens hensigt at rejse sager på 
grundlag af dette materiale, og vi vil derfor gerne have Rådmandens tilsagn om en 
positiv behandling af sådanne sager. 

05-008 Hasseris Bymidte. 

Bestyrelsen vil gerne høre om status på den ansøgning om udvidelse af Super H, som 
behandles i Teknisk Forvaltning. På det seneste møde med Rådmanden, blev der givet 
udtryk for, at en ændring eller dispensation af lokalplanen i denne forbindelse kun ville 
blive givet, såfremt Hasseris Grundejerforening ikke havde indsigelser imod den. Vi vil 
gerne have bekræftet, at dette fortsat er Rådmandens holdning. 

Nyopstillede skilte på Statoil's grund. Bestyrelsen ønsker denne sag drøftet på mødet, 
idet vi anser den for værende i strid med gældende lokalplan for området. 

05-063 Holbergkvarteret. 

Bestyrelsen arbejder sammen med Teknisk Forvaltning på udformningen af et 
lokalplanforslag, der som primært formål har at bevare områdets oprindelige 
idégrundlag og at forenkle de gældende bestemmelser for området. 

Bestyrelsen har på møder med Teknisk Forvaltning drøftet principperne for den 
kommende bevarende lokalplan for området. Det er blevet meddelt, at det forventes, at 
en lokalplan kan sendes i høring i løbet af foråret 2003 og kan forventes vedtaget i 
Byrådet i løbet af 2003. Bestyrelsen vil gerne have denne tidsplan bekræftet. 

Holbergkvarterudvalget. 

Forslag til ændret kommissorium for udvalget var fremsendt til bestyrelsen af Jens 
Skovgaard. Jørgen Svensson ønskede tilføjet et afsnit om nedsættelse af udvalget. Jens 
Skovgaard udarbejder revideret kommissorium til endelig vedtagelse på næste møde. 

Herudover var der ikke kommentarer til kommissoriet. 

Villabyudvalget. 

Svar vedrørende byggesag på Fuglevænget 17 er modtaget 18.10.2002 fra Teknisk 
Forvaltning. Ansøgningen er godkendt. 

Udvalget har undersøgt om der er søgt tilladelse til opstilling af nye, større skilte på 
Statoil's grund i skel mod Hasserishave. Det er der ikke, hvilket er i strid med lokalplan 
05-008. Bestyrelsen anser disse skilte som værende i strid med lokalplan for området, 
og vil gøre indsigelse ved en ansøgning om dispensation. Sagen tages op på mødet med 
Rådmanden den 26.11.2002. 

En byggesag på Kong Christians Allé 26 er ikke tilgået bestyrelsen. Udvalget anmoder 
Teknisk Forvaltning om at fremsende sagen. 

Bestyrelsen drøftede de tidligere tiltag til opstramning af lokalplan 05-037 Hasseris 
Villaby og Klostermarken. På baggrund af de efterhånden mange tilfælde af 
overtrædelser af lokalplanen, både hvad angår hegn, byggeri og skiltning, besluttede 
bestyrelsen, at den fremover vil anlægge en mere offensiv linie, herunder bl.a. rejse 
sager overfor Teknisk Forvaltning, hvor bestyrelsen bliver bekendt med, at lokalplanens 
bestemmelser ikke er fulgt. 
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Trafikudvalget. 

Brev vedr. stopforbud ud for Bymidten er udarbejdet af Helle Dietz. Jens Skovgaard 
ønskede formuleringen præciseret. Bestyrelsen anmodede Jens Skovgaard om at 
fremsende sin formulering til Helle Dietz. Brevet skal fremsendes inden mødet med 
Rådmanden den 26.11.2002.  

Helle Dietz havde gennem Formanden anmodet om, at Trafikudvalgets opgaver bliver 
medtaget som særskilt punkt på næste mødes dagsorden. 

Kulturudvalget. 

Knud Melby har arrangeret juletræsarrangementet, som afvikles lørdag den 30.11.2002 
fra kl. 14.30 i samrarbejde med KFUM og Menighedsrådet. Programmet omfatter 
børneteater i Krypten i Hasseris Kirke, taler, musik mm. Juletræet tændes kl. 16.00. 
Der udsendes særskilt invitation til alle medlemmer, og opsættes opslag i kvarteret. 

Formanden opfordrer alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til at deltage. 

Svalegårdens bestyrelse. 

Helle Dietz har som Hasseris Grundejerforenings repræsentant i Svalegårdens 
bestyrelse deltaget i et bestyrelsesmøde den 11.10.2002. Der er fremsendt referat af 
dette møde. Det fremgår heraf, at Helle Dietz ikke blev valgt som næstformand, hvilket 
bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening havde ønsket. Punktet tages op på næste 
bestyrelsesmøde. 

Brev til bestyrelsen for Svalegården fra Helle Dietz er ikke tilgået bestyrelsen. Helle 
Dietz anmodes om at formidle dette brev til den øvrige bestyrelse snarest muligt. 

7. Ny Hasserisbog. 

P.g.a. det fremskredne tidspunkt blev punktet udsat til et senere møde. 

8. Hjemmsiden. 

P.g.a. det fremskredne tidspunkt blev punktet udsat til et senere møde. 

9. Eventuelt. 

Formanden udtrykte på bestyrelsen vegne en tak til Jørgen Vineke for en engageret og 
altid saglig indsat som Formand, og udtrykte sin tilfredshed med at Jørgen Vineke, 
trods arbejdspres havde valgt at fortsætte i bestyrelsen. Jørgen Vineke takkede den 
øvrige bestyrelse for samarbejdet, medens han har siddet som Formand. 
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