
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde. 

I følge sædvane leder det bestyrelsesmedlem med højst anciennitet det konstituerende møde. 
Jens Skovgaard bød velkommen til mødet. Bestyrelsen har fået meddelelse om, at Knud Melby er 
indlagt på hospitalet, men at han efter omstændighederne har det godt. Bestyrelsen enedes om at 
Jørgen Svensson besøger Knud, når det er muligt, og overbringer en hilsen fra bestyrelsen, som 
ser frem til at Knud igen bliver rask. 

1. Valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 

Formand: Jørgen Svensson. 
Næstformand: Jens Skovgaard. 
Kasserer og sekretær: Knud Melby. 

Alle valgtes enstemmigt. 

2. Nedsættelse af faste udvalg, samt valg til udvalgsposter. 

Bestyrelsen besluttede at nedsætte flg. faste udvalg: 

Trafikudvalget: Helle Dietz (Formand), Per Studsholt og Niels Melchior Jensen. 
Udvalget skal varetage de samme opgaver som tidligere, dvs. trafikforholdene i Hasseris og den 3. 
Limfjordsforbindelse. 

Teknisk udvalg: Jens Skovgaard (Formand), Torben Thorup og Preben Rottbøll. 
Udvalget skal varetage de opgaver, der hidtil har ligget i Villabyudvalget og 
Holbergkvarterudvalget, dvs. byggesager, lokalplaner og grønne områder. 

Kulturudvalget: Knud Melby (Formand), Jørgen Svensson og Hans Ulrik Larsen. 
Udvalget skal varetage flg. opgaver: Biblioteksområdet, 110-års dagen, Holbergspillet, juletræ, 
samt øvrige ad-hoc opgaver indenfor kulturområdet. 

De enkelte udvalg udarbejder forslag til kommissorium til det kommende bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen udpegede desuden Helle Dietz som Hasseris Grundejerforenings repræsentant i 
Svalegårdens bestyrelse.   

3. Godkendelse af referat. 

Der var ikke kommentarer fra de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Referatet er fremsendt til 
dirigenten Hans Raaschou til godkendelse. Jens Skovgaard kontakter Hans Raaschou snarest 
muligt. Bestyrelsen og suppleanter har frist til onsdag den 30.4.2003 for kommentarer, hvorefter 
referatet offentliggøres på hjemmesiden. 

4. Godkendelse af forretningsorden. 

Bestyrelsesmødereferat 
Sted: Hotel Hvide Hus Tidspunkt:  Torsdag den 24.4.2003 kl. 21.00 
Deltagere:  Jørgen Svensson  Afbud: Per Studsholt  
  Torben Thorup    Niels Melchior Jensen (suppleant)  
  Hans Ulrik Larsen    Knud Melby   
  Helle Dietz       

  Jens Skovgaard (Referent)       

 Preben Rottbøll (suppleant)    
Næste møde: Torsdag den 15.5.2003 kl. 19.30  i Hasseris Kirkes mødelokale. 
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Bestyrelsen besluttede, at ændringsforslag til forretningsordenen udarbejdes skriftligt med henblik 
på behandling på det kommende bestyrelsesmøde. Bemærk, at gældende forretningsorden er 
den der findes på hjemmesiden, dateret 20.2.2003.  

Referat af ordinært bestyrelsesmøde. 

1. Valg af referent. 

Jens Skovgaard blev udpeget til referent. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Grundet Knud Melbys fravær var det faste punkt vedr. økonomien ikke medtaget i dagsordenen. 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
3. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 10.4.2003. 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
4. Orientering fra Formanden. 

a. Bibliotekssagen. 
Jørgen Svensson gav udtryk for, at den interesse, der på generalforsamlingen var givet tilkende 
fra flere medlemmer, måtte give anledning til, at bestyrelsen prioriterer sagen. Baggrunden er, at 
der pt. foregår et arbejde i kommunalt regi, hvor den kommende biblioteksstruktur skal 
fastlægges. Der blev på generalforsamlingen bl.a. udtrykt bekymring for, at Hasseris Bibliotek 
omdannes til et såkaldt Temabibliotek. 

Bestyrelsen ønsker, at der også i fremtiden findes et bibliotek i Hasseris, der kan tilbyde borgerne 
gode og tidssvarende kulturtilbud. Bestyrelsen vil derfor aktivt arbejde for, at det nuværende 
serviceniveau som minimum bevares. 

Bestyrelsen besluttede at pålægge Kulturudvalget v/Hans Ulrik Larsen at tage kontakt til 
Stadsbibliotekar Kirsten Boel, med henblik på et møde, samt at indbyde Else Lund og Bo Vagnby til 
at deltage i arbejdet.  

b. Fuldmagt til formanden vedr. administration af foreningens konti. 

Bestyrelsen gav formanden, Jørgen Svensson fuldmagt til straks at tage kontakt til SparNord, 
Hasseris afdeling, med henblik på at få adgang til at disponere over de konti, som Hasseris 
Grundejerforening har her. 

c. Fastlæggelse af honorarer. 

Bestyrelsen besluttede at følge den hidtidige praksis, som er således: 

Formanden for bestyrelsen, samt udvalgsformændene modtager et årligt honorar til dækning af 
kommunikationsudgifter på 600 kr. 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter modtager et årligt honorar på 300 kr. til dækning 
af kommunikationsudgifter. 

Formanden for bestyrelsen og administrator (kasserer og sekretær) får endvidere dækket udgifter 
til    stofanet. 

Administrator honoreres med et årligt honorar på 12.400 kr. 

d. Fastlæggelse af mødekalender. 

Page 2 of 5Bestyrelsesmøde10042003

30-04-2013file://C:\Documents and Settings\jesk\Local Settings\Temporary Internet Files\Conten...



Det udsendte forslag til møder i bestyrelsen, samt generalforsamling og bestyrelsesmiddag blev 
godkendt. 
Mødekalenderen findes på hjemmesiden. 
 
Jens Skovgaard har endvidere udarbejdet en side på den interne bestyrelsesside på hjemmesiden, 
hvor bestyrelsens data findes. 

e. Naboorienteringer. 

Evasvej 2 
Ingen af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer er bekendt med denne sag. Jørgen Svensson vil 
ved førstgivne lejlighed kontakte Knud Melby i denne sag. 

Mester Eriksvej 27. 
Jens Skovgaard har udbedt sig yderligere tegningsmateriale i sagen, da det fremsendte ikke er 
fyldestgørende. I mail af 22.04.2003 har arkitekt Mike Place, Teknisk Forvaltning accepteret 
anmodningen, samt udvidet fristen til 14 dage efter modtagelsen af det nye materiale. Sagen 
behandles herefter i Teknisk udvalg. 

f. Henvendelse fra Hasserisstuerne. 

Formanden havde modtaget en anmodning om at beretning fra Hasserisstuernes generalforsamling 
medtages i det kommende brev til medlemmerne. Bestyrelsen besluttede at afslå denne 
anmodning med henvisning til at bestyrelsen ikke skønner det formålstjenligt at give enkelte 
foreninger fortrinsret til adgang til vore medlemmer. Bestyrelsen vil dog fortsat gerne bidrage til at 
foreningens medlemmer orienteres om konkrete arrangementer, som andre foreninger i området 
afholder, som f.eks. Skt. Hans bål o.l. 

g. Henvendelse fra Olav Geil, Ida Mariesvej 9. 

Formanden havde modtaget en e-mail af 14.4.2003 ved. den 3. limfjordsforbindelse, hvori Olav 
Geil gør opmærksom på de støjgener, der vil opstå i det område han bor, hvis der etableres en  
Lindholmsforbindelse. Endvidere opfordrer han bestyrelsen til at "tage affære", herunder 
foranstalte en støjundersøgelse i kvarteret. 

Formanden har i brev af 23.4.2003 svaret Olav Geil, at bestyrelsen netop er i gang med at studere 
VVM-redegørelsen, og at vi derudover vil deltage i debatmødet den 24.4.2003. Vi vil herefter 
træffe beslutning vedr. det videre arbejde. Formanden henviser endvidere Olav Geil til at 
henvende sig til de rette myndigheder, hvis han ønsker en støjundersøgelse foretaget. 

5. Den 3. Limfjordsforbindelse. 

Bestyrelsen har anskaffet sig den samlede VVM-redegørelse, og har nu haft lejlighed til at studere 
materialet. desuden har 5 af bestyrelsens medlemmer deltaget i debatmødet den 24.4.2003 på 
Hotel Hvide Hus. Mødet var arrangeret af Nordjyllands Amt, Aalborg Kommune og Vejdirektoratet. 
Ét af bestyrelsens medlemmer har desuden deltaget i et møde i Haraldslund, arrangeret af en 
gruppe borgere i Vestbyen. 

Bestyrelsen finder VVM-redegørelsen meget informativ, og at den danner et godt grundlag for en 
saglig stillingtagen til spørgsmålet om den bedste placering af en 3. Limfjordsforbindelse. 
Bestyrelsen er samtidig af den opfattelse, at problemstillingen er kompleks, da mange parametre 
skal medtages i vurderingen. Bestyrelsen tager naturligvis udgangspunkt i det forhold, at den 
repræsenterer borgerne i Hasseris, og at lokale forhold derfor naturligt må vægtes højt, men 
omvendt finder bestyrelsen det også væsentligt, at der indgår mere overordnede betragtninger i 
vurderingen, idet disse jo også i sidste instans vil påvirke borgerne i Hasseris. 

De deltagende bestyrelsesmedlemmer redegjorde herefter for deres personlige standpunkt: 

Jørgen Svensson lagde især vægt på 3 forhold: 
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1. Den såkaldte barriereeffekt, forstået som den forhindring for fri og uhindret passage for 
krydsende trafik, der opstår ved ethvert vejanlæg, vil være markant ved en vestforbindelse, 
især en Lindholmsforbindelse, men for begge "vestløsninger" vil der opstå en markant 
barriere på hele strækningen fra udfletningen fra E45 til sammenfletningen med E39 syd for 
Vestbjerg.   

2. Støjforholdene vil blive markant forværret i de områder vejen føres igennem, men især må 
støjen forventes at blive markant, og meget vanskelig at reducere på strækninger, hvor den 
nærliggende bebyggelse ligger højere placeret end vejen.  

3. Vurderes den samlede effekt på trafikken i Hasseris, er det tvivlsomt, om der vil kunne 
konstateres en positiv effekt, forstået som en reduktion af den gennemgående trafik.  

Torben Thorup hælder mest til en Egholmsløsning som en landevejsløsning, evt. med vejstykket 
på Egholm forberedt for motorvej. Hensynet til byudviklingen og Aalborgs status som 
regionscenter vejer tungt. Spørgsmålet om de negative miljømæssige konsekvenser i form af støj- 
og lugtgener vejer dog også tungt, og vil evt. kunne bevirke, at han vil pege på en østløsning, da 
en Lindholmsforbindelse er absolut uspiselig p.g.a. den negative effekt i form af barriereeffekten 
mod fjorden, samt støj- og lugtgenerne i Vestbyen.  

Preben Rottbøll finder at en vestløsning vil gøre ubodelig skade på de landskabelige værdier i vest. 
En østforbindelse vil ikke være en hindring for en regional udvikling i Hanherred. Det vil være 
marginalt hvad der vindes af tid i.f.t. den samlede køretid. Samlet set skabes der flere problemer 
end der løses ved en vestløsning. 

Hans Ulrik Larsen er for en østforbindelse. Støjgener og ødelæggelse af landskabelige værdier vil 
være markante, og vil ikke kunne opveje fordelene.  

Helle Dietz finder ulemperne ved en Lindholmsforbindelse så markante, at den kan hun under 
ingen omstændigheder støtte. Helle Dietz lægger særligt vægt på den forøgede trafik på 
Annebergvej, som en vestforbindelse vil aflede. Helle foretrækker en østforbindelsen, da den 
samlet set vil give de færreste negative konsekvenser, men skulle en vestforbindelse blive 
foretrukket, er hun tilhænger af en Egholmforbindelse.  

Jens Skovgaard vil pege på en østforbindelse. VVM-undersøgelsen har vist, at en udvidelse af den 
eksisterende tunnelforbindelse, vil kunne dække kapacitetsbehovet for den fjordkrydsende trafik. 
Hvis der samtidig iværksættes yderligere trafikforanstaltninger ved og på Limfjordsbroen, vil der 
kunne flyttes trafik ud i tunnelen. Der er således ingen grund til at etablere endnu en 
fjordkrydsning i vest med de store negative konsekvenser det vil have for naturen, og for Aalborgs 
borgere. Jens Skovgaard har vanskeligt ved at se den store positive effekt for den regionale 
udvikling i de nordvestlige kommuner i amtet.  

Bestyrelsen vil afvente de fraværende bestyrelsesmedlemmers holdning inden den endelige 
beslutning træffes på bestyrelsesmødet den 15.5.2003. 

Bestyrelsen drøftede endvidere et forslag om afholdelse af et medlemsmøde eller beboermøde. 
Bestyrelsen besluttede ikke at afholde et medlems- eller borgermøde inden den 10. juni, hvor 
offentlighedsfasen udløber. Det skyldes dels, at der allerede er rigeligt med muligheder for at 
deltage i debatten på anden vis, samt at bestyrelsen som repræsentant for medlemmerne har en 
forpligtigelse til at melde sin holdning ud i offentligheden så hurtigt som det er praktisk muligt. Et 
møde vil tidligst kunne holdes sidst i maj, hvilket vurderes at være for sent i forløbet. I stedet vil 
bestyrelsen overveje et borgermøde i perioden 10. juni til primo september, hvor byråd og 
amtsråd træffer beslutningen. 
 
Der oprettes link til Nordjyllands Amts internetadresse vedr. den 3. Limfjordsforbindelse på 
Hasseris Grundejerforenings hjemmeside, ligesom der "reklameres" for siden på lysavisen. 

Trafikudvalget v/Helle Dietz udarbejder udkast til Hasseris Grundejerforenings stillingtagen til den 
3. Limfjordsforbindelse, som skal anvendes ifm. med foreningens offentliggørelse af dens holdning, 
samt ifm. indsigelse til VVM-redegørelsen. 
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6. Svalegården. 

Jørgen Svensson tager kontakt til de øvrige interessenter i Svalegården, med henblik på at 
arrangere et møde om Svalegårdens fremtid. Hensigten er fortsat, at bestyrelsen ønsker 
forandringer i svalegårdens drift, således at der skabes bedre muligheder for anvendelse af 
lokaliteterne til fremme for det lokale foreningsliv og andre kulturelle og kulinariske aktiviteter. 

7. Eventuelt.  

Preben Rottbøll havde modtaget en henvendelse vedr. en ny bevarende lokalplan for Solbyen, som 
er under udarbejdelse. Der har været afholdt et møde mellem Teknisk Forvaltning og ejerlauget i 
Solbyen. Henvendelsen gik på, om bestyrelsen vil inddrages i processen, inden et lokalplanforslag 
besluttes i byrådet. Bestyrelsen vil tage stilling til lokalplanforslaget, når det er vedtaget og 
udsendt i offentlig høring. 

Helle Dietz havde modtaget en henvendelse fra Per Nielsen vedr. etablering af stiforbindelse hele 
vejen rundt om Kridtgraven. Henvendelsen tages op på næste bestyrelsesmøde.  
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