
1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

3. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 24.4.2003. 

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

a. Kontakt til Lions vedr. Holbergspillet.  

Jørgen Svensson har haft kontakt med Torben Søgaard Jensen, COWI for at træffe aftale vedr. 
vort billetkøb til årets Holbergspil. Det er forlods aftalt, at vi har 250 billetter til hhv. den 9.8.2003 
og 13.08.2003. Jørgen Svensson kunne endvidere oplyse, at Lions planlægger at sælge mad fra en 
buffet ifm. forestillingerne. 

b. Tilbud om lån af mødelokale hos COWI. 

Torben Søgaard Jensen har tilbudt bestyrelsen, at den kan låne et mødelokale hos COWI til 
bestyrelsesmøder. 

c. Udstilling om 3. Limfjordsforbindelse. 

Udstillingen blev set af 99 besøgende. Heraf angav 39 deres foretrukne løsning. 29 af disse ønsker 
en østløsning.   

d. Svar til Hasserisstuerne. 

Jørgen Svensson har i brev af 13.5.2003 svaret Jørgen Elsøe Jensen på foreningens anmodning om 
at få vedlagt deres beretning ved vor næste udsendelse af medlemsbrev. Jf. beslutning på 
bestyrelsesmødet den 24.4.2003 var svaret en venlig afvisning af ønsket.  

4. Orientering fra Kassereren. 

a. Gennemgang af periodens bevægelser. 

Perioden har været præget af store bevægelser både på indtægtssiden og udgiftssiden. Der er 
indgået kontingent for godt 126.000 kr. og renteindtægter m.v. på godt 3.000 kr., medens der har 
været afholdt udgifter til generalforsamling, porto, kontorartikler og møder etc. for ca. 53.000 kr. 
Statusopgørelsen viser en balance på ca. 587.000 kr. 

b. Fastlæggelse af Kasserer og Sekretærs opgaver.  

Efter anmodning fra Knud Melby har der været afholdt et møde med deltagelse af Knud Melby, 
Jørgen Svensson (Formand) og Jens Skovgaard (Næstformand) onsdag den 14.5.2003 på Knud 
Melbys privatadresse. Knud Melbys anmodning skal ses på baggrund af, at Knud har ønsket en 
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afklaring af hans fremtidige arbejdsopgaver, samt en afklaring af honorering og ejerskab af udstyr. 

Knud Melby gav på mødet udtryk for et ønske om, at bestyrelsen allerede nu tilkendegiver hvorvidt 
den ønsker at foreslå ham til bestyrelsen ved næste generalforsamling, hvor han er på valg. Knud 
Melby vil gerne fortsætte i bestyrelsen. Såvel Jørgen Svensson som Jens Skovgaard indstillede til 
bestyrelsen, at Knuds ønske blev imødekommet. 

Bestyrelsen tilkendegav, at den vil foreslå Knud Melby som bestyrelsesmedlem ved næste års 
generalforsamling. 

Knud Melby meddelte på mødet, at han ville foreslå sit hidtidige honorar som administrator nedsat 
fra 15.000 kr. til 10.000 kr. for bestyrelsesåret 2003/2004, idet Knud ønskede sig fritaget fra visse 
af de hidtidige opgaver. Jørgen Svensson og Jens Skovgaard støttede dette forslag, og foreslog 
desuden, at den eksisterende aftale om betaling af Stofanet fortsættes. 

Bestyrelsen besluttede at honoraret fastsættes til 10.000 kr., og at der betales for abonnement og 
forbrug på Stofanet. 

Knud Melby meddelte på mødet onsdag, at han gerne ville overtage det PC-udstyr, som er 
anskaffet af foreningen. Udstyret er ca. 3 år gammelt, og det har fra anskaffelsen ikke været 
hensigten at Knud skulle aflevere udstyret, når han engang trådte ud af bestyrelsen. Jørgen 
Svensson og Jens Skovgaard støttede denne anmodning, og foreslog, at Knud overtager udstyret 
for et symbolsk beløb på 100 kr. 

Bestyrelsen støttede dette forslag, hvorfor udstyret formelt overgår som Knud Melbys ejendom. 

Endelig meddelte Knud, at han i relation til Kulturudvalget er villig til at varetage formandsposten. 
Knud varetager Juletræsopgaven, medens Jørgen Svensson tilkendegav, at han vil stå for 
Holbergspil og 110 års aktiviteterne. 

Bestyrelsen tog denne meddelelse til efterretning. 

Efter indstilling fra Knud Melby, besluttede bestyrelsen, at flg. opgaver varetages af Knud Melby 
som Kasserer og Sekretær: 
 
Økonomi: 

� Bogholderi og regnskab  
� Betalinger  
� Kontingentopkrævning  
� Obligations- og aktieportefølje  
� Bankkonti  

Medlemskartotek: 

� Vedligeholdelse af medlemskartotek  

Indgående korrespondance: 

� Modtagelse og videresendelse af modtaget post  
� Modtagelse og videresendelse af e-mails  

Udgående korrespondance til medlemmer: 

� Aflevering af originalmateriale, konvolutter og labels til kopieringsfirma  

Kontorartikler: 
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� Indkøb af kontorartikler til drift af PC/printer.  
� Indkøb af papirartikler  

Dette betyder, at de enkelte udvalg og Formanden fremover selv sørger for udsendelse af 
korrespondance. Porto indkøber udvalgene selv, og afregner med Knud. 

Kopiering og masseforsendelser overdrages til kopieringsfirma. Knud Melby beslutter hvilket. 

Evt. medlemskampagner skal fremover placeres hos andre i bestyrelsen. 

5. Udsendelse før sommerferie. 

Bestyrelsen besluttede at udsende brev til medlemmerne primo juni. Brevet skal indeholde referat 
fra generalforsamling, meddelelse om Holbergspil samt indbydelse til deltagelse i Lions Skt. Hans 
arrangement i Mølleparken. Vedlæggelsen af indbydelse fra Lions skal være omkostningsneutral 
for foreningen. Knud Melby undersøger om der vil blive tale om forøgede omkostninger til porto og 
pakning. er det tilfældet, retter Formanden henvendelse til Lions og træffer aftale om dækning af 
disse ekstraomkostninger. 

Jens Skovgaard afleverede udskrift af referat fra generalforsamling, klar til kopiering. 

6. Udvalgene.   

a. Udvalgskommissorier.  

Nyt kommissorium for Teknisk udvalg blev godkendt. Eksisterende kommissorier for Kultur- og 
trafikudvalg ligeledes godkendt. Kommissorier findes på hjemmesiden under "Udvalg".   

b. Teknisk udvalg.  

Naboorientering vedr. Mester Eriksvej 27 er besvaret i brev af 5.6.2003. Der er gjort indsigelse 
mod dispensation fra byggereglementets bestemmelser om højdegrænseplan mod skel, vindue i 
facade mod skel, samt indblikgener fra tagvinduer. Endvidere har vi beklaget det mangelfulde 
tegningsmateriale, som selv efter at vi har gjort indsigelse mod dette materiale af 2 omgange, ikke 
er tilfredsstillende.  

Vi har modtaget brev af 13.5.2003 fra Teknisk Forvaltning, hvori det meddeles, at ansøger har 
haft mulighed for at gennemgå indsigelserne, og vil overveje hvorvidt han ønsker sagen afgjort i 
Teknisk Udvalg. Vi afventer orientering herom.  

Der er modtaget naboorientering vedr, Hasserisvej 125, hvor der søges om dispensation til at 
lægge sortglaseret tegl på taget, samt isætte tagvinduer. Det er umiddelbart bestyrelsens 
holdning, at der skal gøres indsigelse, idet vi ønsker en opstramning i administrationen af 
lokalplanens bestemmelser, således at der som udgangspunkt ikke gives dispensationer. Teknisk 
udvalg udarbejder svarskrivelse inden svarfristen den 28.5.2003.  

Teknisk udvalg har i mail af 1.5.2003 beklaget overfor Teknisk Forvaltning, at vi ikke har svaret på 
naboorientering vedr. Evasvej 3. Vi har samtidig meddelt, at vi ikke ville have gjort indsigelse, 
idet der er tale om en minimal overskridelse af bebyggelsespct., og at projektet passer fint ind i 
den nuværende arkitektur i området.  

Der er modtaget indbydelse vedr. debatmøde om plan- og bæredygtighedsstrategien. Mødet 
afholdes som cafémøde i Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge den 22.5.2003 kl. 17-20. Der er 
tilmeldingsfrist den 20.5.2003 til ana-teknik@aalborg.dk.  

Knud Melby anskaffer lokalplaner for Hasseris Villaby, Sorthøj, Thulebakken og Bymidten til Hans 
Ulrik Larsen.  

Endvidere anskaffer Knud Melby Byplanramme, Planområde 05, Midtvest til Teknisk Udvalgs 
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medlemmer.  

c. Trafikudvalget. 

Pressemeddelelse vedr. VVM-redegørelsen 
Siden mødet den 24.4.2003 har den samlede bestyrelse udarbejdet en pressemeddelelse vedr. den 
3. Limfjordsforbindelse. Pressemeddelelsen er i redigeret form optaget som debatindlæg i 
Nordjyske Stiftstidende. Den fulde ordlyd findes på siden "Trafik". 

Bestyrelsens officielle kommentar til VVM-redegørelsen 
Helle Dietz havde inden mødet udsendt oplæg til bestyrelsens officielle kommentar til VVM-
redegørelsen. Oplægget blev drøftet. Der var enighed om, at indholdet er i overensstemmelse med 
vor beslutning om at pege på en østforbindelse. Det blev besluttet, at den videre redigering sker 
ved at hver enkelt fremsender sine kommentarer til helle Dietz, som derefter forsøger at 
indarbejde dem i oplægget. svarfristen er den 10.6.2003, hvorfor kommentarer til Helle Dietz 
skal være sendt senest den 5.6.2003. 

Debatudstilling i Hasseris Bymidte 
Der har været afholdt debatudstilling i Hasseris Bymidte i Hasseris Biblioteks tidligere lokaler på 1. 
sal. Stort set hele bestyrelsen har arbejdet engageret med at få denne udstilling på plads på 
meget kort tid. Vi havde lånt amtets materiale, som er meget informativt. Selve udstillingen var 
meget tilfredsstillende, men bestyrelsen havde forventet, at lidt flere havde vist interesse ved at 
komme og se udstillingen, og evt. få en snak med bestyrelsen. Der har været annonceret i 
medierne og med opslag. Udstillingen foregik over 2 dage de 7.5. og den 9.5., begge dage fra kl. 
17 - 20. Der kom 99 besøgende, Heraf angav 39 deres foretrukne løsning. 29 af disse var for en 
østløsning. Endvidere blev der indsamlet underskrifter til fordel for bevarelsen af Hasseris 
Bibliotek. Bestyrelsen konkluderede, at evt. lignende arrangementer skal søges placeret på mere 
attraktive tidspunkter, samt at direkte orientering af medlemmerne bør sikres. 

d. Kulturudvalget 

110-års dag. 

Bestyrelsen ønsker at markere foreningens 110 års fødselsdag ifm. Holbergspillet, hvorfor det blev 
besluttet at vi vil reservere alle 400 pladser lørdag den 9.8.2003. De resterende 100 billetter 
sælges til de øvrige forestillinger for 50 kr. Jørgen Svensson kontakter Lions desangående.  

Et ad hoc jubilæumsudvalg bestående af Torben Thorup, Jørgen Svensson, Hans Ulrik Larsen 
og Helle Dietz arbejder videre med en plan for at arrangere spisning forud for forestillingen 
lørdag den 9.8.2003. Den foreløbige plan er, at der opstilles telt på Thorsens Allé med plads til 
400. Helle Dietz skaffer tilladelse. Torben Thorup undersøger pris på teltleje, og laver budget for 
arrangementet. Fra kl. 18.00-20.00 er der buffet i teltet. Jørgen Svensson har kontaktet Super H., 
som har givet tilsagn om at ville levere mad og vin til en kuvertpris på 75 kr. 

Jørgen Svensson kontakter Holbergspillene, og forespørger, om de  er interesseret i at underholde 
ifm. spisningen. Er Holbergspillene ikke interesseret, undersøger Helle Dietz om Aalborg 
Sangforening kunne være interesseret i at underholde. Endvidere kontakter Jørgen Svensson Jens 
Ole Christensen, Spar Nord med henblik på evt. sponsorering af arrangementet. Samlet salgspris 
for buffet + forestilling er fastlagt til 125 kr. Billetter sælges fra Kiosken i Bymidten, som har givet 
tilsagn herom. Knud Melby finder indbydelse fra 2001 frem, og sender det til udvalget. 

Hasseris Bibliotek. 

Hans Ulrik Larsen har haft kontakt til Stadsbibliotekar Kirsten Boel for at foreslå en dialog om det 
igangværende arbejde vedr. den fremtidige biblioteksstruktur i Aalborg Kommune. 
Stadsbibliotekaren ønsker som embedsmand ikke at gå i direkte dialog med offentligheden. 
 
Hans Ulrik Larsen tilskriver Kirsten Boel, og takker for lån af biblioteket til udstillingen vedr, den 3. 
Limfjordsforbindelse, og orienterer om resultatet af underskriftsindsamlingen, hvor 63 % af de 
besøgende skrev sig på vor liste for bevarelsen af biblioteket i det nu kendte omfang. 
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Bestyrelsen besluttede, at Jørgen Svensson kontakter Jes Paludan, Peder Pårs vej, og foreslår et 
møde arrangeret med alle interessenter i Hasseris, herunder også Bo Vagnby og Else Holm. 
Mødets formål skal være at aftale hvilke fælles aktiviteter, der kan iværksættes parallelt med at 
Aalborg Kommune arbejder med den ny biblioteksstruktur, som forventes færdig primo juni.  

e. Svalegårdens bestyrelse. 

På grund af det fremskredne tidspunkt blev punktet udsat til næste møde. 

7. Eventuelt. 

a. Hjemmesiden. 
Jens Skovgaard oplyste, at den hidtidige leverandør af serverplads til hjemmesiden er begæret 
konkurs, og at aktiviteterne er overgået til firmaet DCE i Aalborg. Iflg. brev fra DCE, vil der ikke 
ske ændringer som følge heraf, ligesom der ikke vil være økonomiske tab for foreningen. 

b. Knud Melby takkede for bestyrelsens hilsen ifm. hans sygdom. 
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