
  

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 12.11.2002. 

Da den ny forretningsgang vedr. referater af bestyrelsesmøder betyder, at de 
udsendes elektronisk til kommentering, inden de offentliggøres på hjemmesiden, er 
denne godkendelse af ren formel karakter. 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

3. Orientering fra Formanden. 

Formanden er blevet informeret om, at Teknisk forvaltning er flyttet til ny adresse i 
Nørre Sundby, ligesom der er nye telefonnumre. 

Formanden har haft samtaler med Postmesteren og Lasse Møller (Super H) vedr. 
nedlægningen af Posthuset i Hasseris Bymidte, og etableringen af en ny postbutik i 
Super H. Iflg. Det oplyste, er der ansat 2 medarbejdere til den ny postbutik, som 
har erfaring i postbetjening, og som primært skal arbejde med betjening af 
postbutikkens kunder. Der vil være 2 betjeningskasser, og bortset fra salg af 
diverse varer, vil servicen svare til den vi har i posthuset. Åbningstiderne vil endog 
være bedre. Bestyrelsen konstaterer flytningen, og finder den beskrevne løsning 
acceptabel. 

Knud Melby kunne oplyse, at der fra 1.1.2003 indføres 2 timers parkering både på 
parkeringspladsen ved fakta, og ved Super H. 

4. Orientering fra Kasseren. 

Knud Melby gennemgik periodens bevægelser. 

Knud Melby kunne endvidere orientere om, at der er kommet 6 nye medlemmer, 
heraf 3 på Neshøj. 

Knud Melby orienterede om det besluttede salg af obligationer, og foreslog, at den 
resterende post på ca. 196.000 konverteres til kortere obligationer, idet dette vil 
give en kursavance på godt 5.000. Bestyrelsen godkendte denne disposition. Knud 
Melby fremsender forinden orientering til bestyrelsen. 

Oplæring i at vedligeholde vor hjemmeside er nu afsluttet. Der fremsendes betaling 
til Peter Rodh i.h.t tidligere beslutning. 

Omkostning til juletræet er ca. 3.000. 

5. Udvalgene. 

Mødet med Rådmand Henrik Thomsen den 26.11.2002. 

Bestyrelsesmødereferat 
Sted: Hos Formanden Tidspunkt: Onsdag den 11.12.2002 kl. 19.30 
Deltagere: Jørgen Svensson Afbud: Helle Dietz 
  Jørgen Vineke     

  Knud Melby     

  Per Studsholt (fra 20.30)     

  Lars Odgaard     

  Preben Rottbøll     

  Lars Bo Poulsen     

  Jens Skovgaard (referent)     
Næste 
møde: 

Onsdag den 16.1.2003 kl 19.30 i Huset, Hasserisvej 
NB. Bemærk at mødet i februar er flyttet til den 20.2.2003 
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Der er udsendt særskilt referat af mødet til bestyrelsen. 

Jens Skovgaard refererede fra mødet: 

Trafiksikring. 

Aalborg Kommune prioriterer andre trafiksikringsopgaver højere, og med 
beskæringen af budgettet for 2003 til 2 mio. bliver der ikke foretaget noget i 2003 
vedr. trafiksikring i Hasseris Bymidte. Der er forståelse for behovet, og Teknisk 
Forvaltning er åben overfor en drøftelse af forskellige løsningsmodeller. 

Den uheldige placering af busstoppestedet umiddelbart syd for krydset 
Stolpedalsvej/Hasserisvej vil blive søgt ændret snarest muligt, således at 
busstoppestedet flyttes til en mere hensigtsmæssig placering. 

Evt. lukning af Vandværksvej ved vandtårnet tages op i Teknisk Forvaltning i 
samarbejde med Aalborg Politi. 

Teknisk Forvaltning viste interesse for det materiale vedr. en trafikplan i Randers 
Nordby, som blev overdraget på mødet. Teknisk Forvaltning vil se på materialet, og 
vil gerne deltage i et møde, hvor en trafikplan for Hasseris kan drøftes med 
udgangspunkt i Randers Nordby planen. 

Hasseris Grundejerforening stillede spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden i 
placeringen af hastighedsdæmpende foranstaltninger i Hasseris. Især "bump" 
synes at blive placeret tilfældigt, med den virkning, at trafikken blot flytter til en 
anden strækning, som heller ikke er egnet til større trafikbelastning. Teknisk 
Forvaltning gav tilsagn om, at Bestyrelsen inddrages i.f.m. etablering af fremtidige 
hastighedsdæmpende foranstaltninger i Hasseris. 

Lokalplaner. 

05-037 Hasseris Villaby og Klostermarken. 

På mødet fik Teknisk Forvaltning overdraget et billedmateriale over skiltning ved 
virksomheder i Hasseris Villaby og i Bymidten, som vi finder i strid med 
lokalplanerne. For at sikre fokus fastholdt, besluttedes det, at Formanden retter 
henvendelse til TF, og forespørger til sagsbehandlingen. Lars Bo fremsender liste 
over billederne til Formanden. 

05-008 Hasseris Bymidte. 

Teknisk Forvaltning har besluttet at lave en ny lokalplan for Bymidten. 

05-063 Holbergkvarteret. 

Teknisk Forvaltning bekræftede, at der arbejdes med den ny lokalplan, og at 
tidsplanen forventes overholdt, således at der kan udsendes en "rød" udgave i 
løbet af foråret. 

Holbergkvarterudvalget. 

Forslag til ændret kommissorium for udvalget skal fremsendes af Jens Skovgaard 
til næste bestyrelsesmøde. 

Renoveringen af beplantningen af Henrikvej er nu afsluttet med et meget fint 
resultat. 

I samarbejde med Charlotte Lyngholm, Teknisk Forvaltning, arbejdes med den 
bevarende lokalplan for Holbergkvarteret. Udvalget er i gang med at udarbejde et 
antal vejskitser, som skal med i lokalplanen. Disse vejskitser har til formål at 
synliggøre de gældende afstandskrav vedr. bygninger og hegn mod offentligt 
område. Desuden er udvalget i gang med at gennemfotografere området, med 
henblik på at lave en billeddatabase, som dokumenterer de enkelte matriklers 
udseende på tidspunktet for lokalplanens iværksættelse. 

Villabyudvalget. 
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Udvalgets indsigelse vedr. byggesag på Kong Christians Allé 26 fremsendes snarest 
til den øvrige bestyrelse. 

Der er modtaget svar fra TF, at vor indsigelse vil indgå i den videre 
sagsbehandling. 

Der er modtaget brev vedr. forslag til Kommuneplan for Sydvestområdet. Udvalget 
sætter sig ind i sagen, og refererer til bestyrelsen. 

Henvendelse fra Preben Eihilt vedr. hegnet omring Vandtårnet er besvaret af 
Formanden. 

Trafikudvalget. 

Helle Dietz’s tidligere anmodning om, at Trafikudvalgets opgaver bliver drøftet i 
bestyrelsen medtages som særskilt punkt på næste mødes dagsorden. 

Der er netop etableret 2 "bump" på Gl. Hasserisvej. Trafikudvalget begærer 
aktindsigt i denne sag, da vi gerne vil vide hvorfor de er blevet lavet. 

Kulturudvalget. 

Knud Melby kunne orientere om at juletræsarrangementet forløb fint. 

Endvidere kunne Knud Melby orientere om en henvendelse fra Lions Club vedr. 
Holbergspillet 2003. Forestillingen bliver Maskerade i perioden 8. – 11. august 
2003. Bestyrelsen besluttede at afgive tilbud om køb af 400 billetter til 90 kr. pr. 
stk. 

Der er tilmeldt 18 til den årlige julemiddag, som finder sted på Scheelsminde. Lars 
Odgaard og Per Studsholt har meldt afbud. 

Svalegårdens bestyrelse. 

Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde. 

6. Ny Hasserisbog. 

Bestyrelsen drøftede vor evt. deltagelse i projektet, og besluttede at bevilge et 
tilskud på 15.000 kr. mod 20 eksemplarer af bogen. Formanden fremsender brev til 
Hasserisstuerne. 

7. Hjemmesiden. 

Der foretages pt. en omredigering af hjemmesiden, hvor der bl.a. åbnes links til de 
enkelte udvalgs områder. Udvalgene har herefter mulighed for at lægge oplæg og 
informationer ud til medlemmerne ad denne vej. Som den første lægger 
Holbergkvarterudvalget oplysninger om gældende deklarationer ud på 
hjemmesiden. 

Digitalkameraet er gået i stykker. Anslået reparationspris 2.000 kr. Bestyrelsen 
bemyndigede Jens Skovgaard til at anskaffe et nyt kamera indenfor en pris af 
2.500. 

9. Eventuelt. 

Formanden ønskede alle en God Jul. 

Knud Melby fremlagde tidsplan for den næste generalforsamling: 

16.01.2003 Bestyrelsesmøde - gennemgang af regnskab 
28.01.2003 Revisorbesøg - gennemgang og underskrift 
20.02.2003 Bestyrelsesmøde - underskrift af det reviderede regnskab. 
13.03.2003 Bestyrelsesmøde - det sidste før generalforsamlingen.Formandens 
beretning skal være færdig og godkendt af bestyrelsen. 
17.03.2003 Materiale til udsendelse, det vil sige indkaldelse, regnskab, formandens 
beretning + ?? til Vester Kopi for mangfoldiggørelse. 
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19.03.2003 Afhentning ved Vester Kopi af materiale til udsendelse. 
20.03.2003 Pakning af 1.400 breve påbegyndes 
22.03.2003 eller 24.03.2003 De pakkede breve med indkaldelse med mere leveres 
til postvæsnet - B-post - 3 ekspeditionsdage 
27.03.2003 14 dage før generalforsamlingen - indkaldelser skal være ude i 
henhold til vedtægterne. 
10.04.2003 Generalforsamling 

Valg til bestyrelse: - ved generalforsamling 2002 blev Jens Skovgaard, Per 
Studsholt, Knud Melby, Helle Dietz og Lars Bo Poulsen valgt for en 2-årig periode. 
Derfor er følgende, efter tur, på valg denne gang: Jørgen Svensson og Jørgen 
Vineke. 
Da der iflg. Vedtægterne skal være 3 på valg, skal én af de på den seneste 
generalforsamling valgte bestyrelsesmedlemmer også på valg i 2003. 

Suppleanterne - Lars Odgaard og Preben Rottbøll er på valg. Suppleanter er på 
valg hvert år. 
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