
   

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt. 
Knud Melby meddelte, at han netop havde modtaget ansøgning om 
tilskud til en Cd-udgivelse fra Organist Mogens Jensen. Ansøgningen 
medtages som pkt. på næste møde. 

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 16.1.2003. 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  

3. Orientering fra Formanden. 

Jørgen Svensson har i brev af 24.1.2003 til Rådmand Henrik Thomsen 
rykket for svar på brev af 8.1.2003, hvori formanden har anmodet om 
tilbagemelding på de pkt., der blev drøftet på mødet den 26.11.2002 
med Stadsarkitekt Knud Tranholm og Henrik Thomsen. Formanden har 
i brevet bemærket, at Hasseris Grundejerforening fortsat er af den 
opfattelse, at specielt emnerne vedr. trafiksikring af Hasserisvej og 
lokalplanen for Hasseris Villaby er vigtige og presserende, og at vi 
derfor lægger stor vægt på at få Rådmandens tilbagemelding. 

Jørgen Svensson har i brev af 24.1.2003 til Stadsarkitekt Knud 
Tranholm anmodet om en status på sagen vedr. udvidelsen af Super H 
i Bymidten. I brevet anmodes om en afklaring vedr. spørgsmålet om 
hvorvidt der skal udarbejdes ny lokalplan for Bymidten, ligesom det 
understreges, at Hasseris Grundejerforening fortsat stiller betingelser 
for en positiv stillingtagen til sagen. Vor holdning er meddelt Lasse 
Møller i brev af 29.5.2002 med kopi til Teknisk Forvaltning. 

Jørgen Svensson har i brev af 24.1.2003 til Niels Edelbo, Teknisk 
Forvaltning anmodet om at få oplyst hvornår busstoppestedet på 
vestsiden af Hasserisvej syd for krydset Hasserisvej/Stolpedalsvej 
bliver flyttet lidt længere mod syd, sådan som det blev aftalt på møde 
den 19.12.2002 med Politiet og Teknisk Forvaltning. 

Det er bemærket, at Teknisk Forvaltning tilsyneladende har valgt en 
anden løsning, nemlig at afkorte venstresvingsbåsen udfor 
busstoppestedet, hvilket dog har den ulempe, at der ikke er 
tilstrækkelig plads til venstresvingende biler, hvorved der blokeres for 
ligeudkørende trafik.  

Da der åbenbart er forskellig opfattelse af, hvad der blev aftalt på 
mødet den 19.12..2002 foreslog Jens Skovgaard at vi anmoder 
Teknisk Forvaltning om et skriftligt referat fra mødet. Formanden 
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tilskriver Niels Edelbo desangående. 

Jørgen Svensson har talt med bibliotekar Anne Dorthe Beck, Hasseris 
Bibliotek. Udover de allerede planlagte, og delvist gennemførte 
ændringer af biblioteket, er der ikke aktuelle planer for yderligere 
nedskæringer. På forslag fra Per Studsholt, blev det besluttet, at 
Formanden tilskriver Stadsbibliotekaren med henblik på at få oplyst 
planer for bibliotekets fremtid, samt overfor Stadsbibliotekaren 
tilkendegive, at vi deler de mange tilkendegivelser i dagspressen, som 
entydigt peger på den store værdi biblioteket har for hele bydelen. 

Jørgen Svensson bemærkede med tilfredshed, at reklameskiltene ved 
Statoil på Hasserisvej er blevet fjernet. Netop disse skilte var ét af de 
forhold, som blev drøftet på mødet den 26.11.2002 med Rådmanden 
og Stadsarkitekten. 

Jørgen Svensson er bortrejst i perioden 25.2.2003 - 4.3.2003. 

Jørgen Svensson opfordrede den øvrige bestyrelse til at fremkomme 
med forslag til nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Forslag 
bedes meddelt til Formanden, som derefter vil kontakte de foreslåede 
personer  

4. Orientering fra Kassereren. 

Knud Melby forelagde det reviderede årsregnskab til underskrift. 
 
Knud Melby gennemgik herefter periodens bevægelser. Der er afholdt 
udgifter til nye konvolutter, tastatur, mus og tekstbehandlingsprogram 
(Word 2002), samt et ekstraordinært honorar til Jens Skovgaard for 
udgifter I.f.m. foreningens hjemmeside. 

5. Generalforsamling 2003. 

Udvalgenes indlæg til beretningen: 
Holbergkvarterudvalget v/Jens Skovgaard har afleveret indlæg, som 
også er tilstillet den øvrige bestyrelse. 

Trafikudvalget v/Helle Dietz udleverede indlæg på mødet. 

Villabyudvalget v/Lars Bo Poulsen skal senest 5.3.2003 aflevere 
indlæg til Formanden. 

Kulturudvalget v/Knud Melby skal senest 5.3.2003 aflevere indlæg til 
Formanden. 

Samtlige indlæg vil herefter blive indarbejdet i beretningen, som 
Formanden vil forelægge på næste bestyrelsesmøde. Beretningen vil 
herudover fokusere på emner som: Hjemmesiden, Bymidten, 
Vandtårnet, samt de tilskud, vi har givet i løbet af året. 

3 bestyrelsesmedlemmer og én suppleant forlader bestyrelsen. 
Formanden afklarer Preben Rottbølls stillingtagen, set på baggrund af 
Lars Bo Poulsens beslutning om at udtræde. 

Per Studsholt og Helle Dietz ønskede den fremtidige situation i 
bestyrelsen drøftet. De bemærkede, at det er vigtigt, at vi er dækket 
ind med relevante fagområder såsom arkitekt, trafik- og 
bygningsingeniør og jurist. Hertil bemærkede Jens Skovgaard, at det 
er mindst ligeså vigtigt, at de der går ind i bestyrelsesarbejdet har lyst 
og energi til at udføre et konkret stykke arbejde. Formanden 
opfordrede igen alle til at fremkomme med forslag. 
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Knud Melby bad bestyrelsen møde op kl. 16.00 den 10.april, da han 
har brug for hjælp til det praktiske arbejde med bordopstilling, 
borddækning m.v.  Knud Melby sørger for indkøb, herunder middag til 
bestyrelsen. 

Plan for Generalforsamlingen : 
05.03.2004: Udvalgsformændene for Kultur og Villabyudvalget 
fremsender indlæg vedr. udvalgsarbejdet til beretningen til 
formanden. 
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 + indbydelse til arrangement før 
generalforsamlingen til Vester Kopi for mangfoldiggørelse. 
10.04.2003 kl. 16.00 Bestyrelsen møder for at hjælpe med det 
praktiske. 
10.04.2003 kl. 17.00 Bestyrelsesmøde. 
10.04.2003 kl. 18.00 Middag for bestyrelsen. 
10.04.2003 kl. 19.00 Koncert ved Organist Mogens Jensen og hans 
band i kirken. 
10.04.2003 kl. 19.30 Generalforsamling i kirkens krypt 
10.04.2003 kl. ca. 21.30 Bestyrelsen hjælper med oprydning 

6. Udvalgene. 

Holbergkvarterudvalget. 

Preben Rottbøll arbejder fortsat med udarbejdelse af vejskitser for 
vejene i Holbergkvarteret. Disse vejskitser skal indgå i den kommende 
lokalplan for Holbergkvarteret, og har til formål at synliggøre de 
gældende afstandskrav vedr. bygninger og hegn mod offentligt 
område. Preben Rottbøll har rekvireret yderligere kortmateriale. 
Færdiggørelse af vejskitserne er forsinket I.f.m. den oprindelige plan. 
Jens Skovgaard tager kontakt til Preben Rottbøll med henblik på at få 
oplyst ny dato for færdiggørelse, hvorefter Charlotte Lyngholm, 
Teknisk Forvaltning orienteres herom. 

Udvalget har i brev af 28.01.2003 svaret på nabohøring vedr. 
Geskevej 4. Udvalget svarede, at vi ikke havde bemærkninger til 
sagen. 

Villabyudvalget. 

Der er ikke modtaget nabohøringssager siden sidst. 

Trafikudvalget. 

Helle Dietz forelagde flg. handlingsplan som Trafikudvalget har 
udarbejdet: 

Indenfor Trafikudvalgets kommissorium vil udvalget i særlig grad 
fokusere på flg.: 
Fokusområder: 

1. Trafiksikring af Hasserisvej, herunder hele strækningen fra Kg. 
Christians Allé til Skelagervej.  

2. Fælles trafikplan for Hasseris.  

3. Den 3. Limfjordsforbindelse.  

Handlingsplan: 
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Ad 1: 
Udvalget vil tage kontakt til Rådmanden for Teknisk Forvaltning for 
afholdelse nyt møde omkring trafikplanlægning/deltage i mødet den 7. 
marts 2003, ligesom udvalgets medlemmer vil følge med i 
budgetforhandlingerne for de kommende år, og herunder begære 
aktindsigt et evt. senere vedtaget projekt. 
Udvalget vil nærmere drøfte et forslag om, at Hasseris 
grundejerforening yder et større kontant beløb til et 
trafiksikkerhedsprojekt i Hasseris, herunder konditionerne herfor (skal 
tilskuddet "øremærkes", skal udvalget deltage i evt. planlægning, 
o.s.v.), samt hvorledes et evt. tilbud skal fremsættes. 
Udvalget vil ligeledes i.f.m. ovenstående drøfte mulighederne for at 
søge virksomheder, beliggende i Hasseris om tilskud, herunder 
hvorledes en sådan ansøgning skal formuleres, hvilke oplysninger, der 
skal foreligge, samt på hvilket tidspunkt evt. ansøgning skal 
fremsættes. 

Ad 2: 
Udvalget vil kontakte Rådmanden for Teknisk Forvaltning omkring en 
tilbagemelding på "Randers-projektet". Udvalget vil tilbyde at 
samarbejde med Aalborg Kommune omkring et projekt, herunder ved 
information, nedsættelse af workshops etc. Udvalget vil drøfte, om 
Hasseris grundejerforening skal antage sagkyndig bistand. 

Ad 3: 
Udvalget vil afvente VVM-undersøgelsens resultat, og vil herefter 
foranledige, at der afholdes bestyrelsesmøde, dels til diskussion 
omkring bestyrelsens stillingtagen, dels m.h.p. at vurdere, hvilke tiltag 
bestyrelsen/udvalget vil forestå. 

Målopfølgning: 
Ad. 1: 
Møde med Rådmanden for Teknisk Forvaltning søges afholdt inden 
udgangen af marts 2003. 
Ad 2: 
Trafikudvalget skal have afsluttet sine drøftelser omkring strategi 
inden bestyrelsesmødet 20.2.2003 med henblik på forelæggelse på 
bestyrelsesmødet. 
Ad 3: 
Bestyrelsesmøde til drøftelse af stillingtagen, samt mere detaljeret 
handlingsplan skal afholdes inden sommeren 2003. 

Kulturudvalget. 

Knud Melby foreslog at evt. arrangementer i.f.m. 110 året for Hasseris 
Grundejerforening tages op i den kommende bestyrelse, med henblik 
på at der nedsættes et specielt udvalg til varetagelse af denne opgave. 

Bestyrelsen godkendte forslaget. 

Svalegårdens bestyrelse. 

På opfordring fra Jens Skovgaard har Helle Dietz bedt formanden for 
Svalegårdens bestyrelse fremsende forpagtningsaftalen for 
Svalegården. 

Jørgen Svensson gav udtryk for, at han finder det naturligt, at 
Hasseris Grundejerforening anvender Svalegården til sine møder, og 
bad i den forbindelse Helle Dietz undersøge mulighederne for at vi får 
stillet mødelokale til rådighed, og at vi så selv sørger for det praktiske. 

7. Hjemmesiden. 
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Jørgen Svensson gav udtryk for, at hjemmesiden nu giver en god 
dækning, både hvad angår aktuel information til medlemmerne og 
information af mere holdningspræget og generel karakter. 

Knud Melby vil løbende holde den aktuelle del opdateret. Jens 
Skovgaard har givet tilsagn om at yde faglig bistand i fornødent 
omfang til Knud Melby, uanset at han udtræder af bestyrelsen ved 
næste generalforsamling. 

Der er planlagt nye sider vedr. medlemsstatistik og en historisk 
beskrivelse af foreningen. 

8. Forretningsorden. 

Helle Dietz havde fremsendt forslag til ændring af forretningsordenen. 
Flg. ændring besluttedes: 

Indsættes i §1 efter 1. afsnit: 
"Træder formanden for bestyrelsen tilbage inden 
konstitueringsperiodens udløb, udpeges ny formand blandt 
bestyrelsens medlemmer. Hvis dette ikke er muligt, indtræder i stedet 
som formand næstformanden, subsidiært det bestyrelsesmedlem, der 
har højst anciennitet. Har flere bestyrelsesmedlemmer lige høj 
anciennitet, foretages lodtrækning." 

Forretningsordenen lægges ud på hjemmesiden. 

9. Eventuelt.  

Knud Melby er ved at udarbejde en medlemsstatistik opdelt på antal 
medlemmer pr. vej i Hasserisområdet. Statistikken vil blive medtaget 
på den planlagte side på hjemmesiden. 
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