
1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt, idet der blev tilføjet yderligere punkter under eventuelt. 

2. Godkendelse af referat af mødet den 6. august 2003. 

Referat af bestyrelsesmødet den 6.8.2003 blev godkendt uden bemærkninger. 

3 Orientering fra formanden. 

a. Formanden meddelte forfald ved næste møde. 

b. I anledning af Sparekassedirektør Jens Ole Christensens 40 år jubilæumsreception, vil 
Formanden repræsentere Hasseris Grundejerforening. 

c. Modtagne breve. 

Vi har modtaget mail fra Preben Sørensen, Ida Mariesvej 12, hvori han gør opmærksom 
på den tiltagende anvendelse af fyrværkeri i området. Formanden vil svare Preben 
Sørensen, dels at vi er enige i problemet, dels at vi henviser Preben Sørensen til at rette 
henvendelse til myndighederne. Iflg. TTJ kan en del af støjen måske kan stamme fra 
firmaet LCH Import på Nørholmsvej. 

Vi har modtaget brev fra Hasserisstuerne v/Jørn Elsøe, hvori Hasseris Grundejerforening 
anmodes om støtte til et projekt, hvor foreningen Hasserisstuerne ønsker nybyggeri til et 
"Kulturhus" med bibliotek og mødefaciliteter på den grund, hvor Svalegården er placeret. 
Formanden foranlediger kopi af brevet til den øvrige bestyrelse. Henvendelsen tages op 
på næste bestyrelsesmøde. 

4. Orientering fra kassereren. 

Knud Melby orienterede om den aktuelle status og periodens bevægelser. På 
indtægtssiden er der indkommet kontingent fra 30 medlemmer. Der er fortsat 33 
medlemmer i restance, som Knud Melby vil rykke for kontingentbetaling. Der har været 
udgifter til porto og tryksager ifm. en mindre hvervekampagne på Neshøj. De samlede 
udgifter til Holbergspillet og 110-års arrangementet beløber sig til ca. 75.000, hvilket er i 
overensstemmelse med det budgetterede. Hasseris Grundejerforening modtog efter 
ansøgning 10.000 kr. fra Spar Nord Fonden som tilskud 110-års arrangementet. 

Knud Melby leverer 18 sæt kampagnemateriale til Hans Ulrik Larsen ifm. en mindre 
hvervekampagne på Sorthøj. 

5. Faste udvalg 

a. Teknisk udvalg (TU). 

Formanden for Teknisk udvalg, Jens Skovgaard redegjorde for arbejdet i udvalget. 

Lokalplaner: 

Bestyrelsesmødereferat 
Sted: Jørgen Svensson, Henrikvej 36 Tidspunkt: Torsdag den 11.9.2003 kl. 19.30 
Deltagere:  Jørgen Svensson (JS)  Afbud: Preben Rottbøll (PR)  
  Torben Thorup Jensen (TTJ)    Niels Melchior Jensen (NMJ)  
  Per Studsholt (PS)       
  Helle Dietz (HD)       
 Knud Melby (KM)    
 Hans Ulrik Larsen (HUL)    
 Jens Skovgaard (JSK), referent    
Næste møde: 23.10.2003 kl. 19.30 hos Jens Skovgaard, Skolemestervej 11 
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05-071 Hasseris Bymidte. 
Teknisk udvalg under Aalborg Byråd har på møde den 4.9.2003 besluttet at iværksætte 
udarbejdelsen af en ny lokalplan for Hasseris Bymidte. Der er foretaget trafiktælling, som 
konkluderer at der ikke vil opstå trafikale problemer ved en udvidelse af Super H. 

Bestyrelsen besluttede, at TU udfærdiger skrivelse til Teknisk Forvaltning, samt indlæg til 
Nordjyske Stiftstidende hvori vi redegør for vore krav til den kommende lokalplan.   

05-069 Boliger ved Bygaden/Skelagervej, Sofiendal. 
Aalborg Byråd har fremsendt ny, tinglyst lokalplan for området. Lokalplanen åbner 
mulighed for byggeri af 16 nye boliger, hvor den tidligere lokalplan indeholdt mulighed for 
opførelse af kontorer og klinikker m.v. Lokalplanen ligger udenfor Hasseris 
Grundejerforenings område. 

05-072 - Boligområde m.m. Gammel Hasseris Enge, HASSERIS. 
Aalborg Byråd har vedtaget forslag til ny lokalplan for området. Lokalplanen åbner 
mulighed for at bygge i op til 7 meters højde, mod de tidligere 6 meter. Desuden bliver 
det tilladt at anvende glaseret tegl på tagene. Lokalplanen ligger udenfor Hasseris 
Grundejerforenings område. 
 
Naboorienteringer: 

Afsluttede sager: 

Ravnhøj 82. 
I brev af 16.8.2003 har TU gjort indsigelse med den begrundelse, at der især i 
nybygningsområder ikke bør dispenseres fra gældende lokalplanbestemmelser. På Teknisk 
udvalgs møde den 4.9.2003 er der blevet givet dispensation. Vi har ikke modtaget svar på 
vor indsigelse. 

Aktuelle sager: 

Vestermarksvej 20 – ombygning. 
I brev af 29.7 2003 har TU forespurgt Teknisk Forvaltning i hvilket omfang der er 
dispenseret fra lokalplanen. 

Vi har i kopi modtaget skrivelse af 15.8.2003 fra Teknisk Forvaltning, hvori ejeren af 
Vestermarksvej 20 anmodes om at fremsende sine bemærkninger til en skrivelse 
fremsendt på vegne af ejeren i Vestermarksvej 22, idet TF bemærker, at de ikke 
umiddelbart kan se, at der er givet dispensation til de udførte arbejder. 

Horsevænget 16 – tilbygning. 
I brev af 29.7.2003 har TU gjort indsigelse mod den ansøgte dispensation om opførelse af 
tilbygning med den begrundelse, at tilbygningens længde vil overskride 
Byggereglementets bestemmelser. 

Annettesvej 2. 
I brev af 16.8.2003 har TU meddelt, at vi ikke har kommentarer til det ansøgte, idet der 
er tale om en mindre ændring. 

Kong Christians Allé 42. 
I brev af 16.8.2003 har TU gjort indsigelse mod at der lægges rødglaseret tegl på taget. 
 
Årlig besigtigelse af Holbergkvarteret. 

Den årlige besigtigelse af Holbergkvarteret blev gennemført mandag den 1.9 2003 med 
deltagelse af Gitte Ramhøj og Per Andersen fra Park og Natur, samt hele TU. Der er 
udarbejdet særskilt referat af besigtigelsen til bestyrelsen til orientering. Referatet 
placeres på bestyrelsens interne side. 

JSK redegjorde for resultatet af besigtigelsen. Park og Natur har udarbejdet forslag til 
revideret træplantningsplan, som TU vil kommentere overfor Park og Natur. Planen vil 
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herefter indgå i den kommende lokalplan for Holbergkvarteret. Det er aftalt, at stikvejene 
på Henrikvej er de næste, der står for tur til udskiftning af træer. Park og natur 
planlægger at kunne fælde de træer, der skal fældes i den anledning i løbet af 
vintermånederne, og nyplante træer til foråret. Det er aftalt, at der rettes henvendelse til 
enkelte beboere med diverse pålæg og henstillinger. Der er desuden aftalt diverse 
arbejder i området. Park og Natur orienterede om deres plan for renovering af anlægget 
ved springvandet i Rotunden. 

Bestyrelsen tog orienteringen og det udarbejdede referat til efterretning. 

Møde i Teknisk udvalg (TU). 

Der har været afholdt møde i TU den 8.9.2003 med deltagelse af TTJ og JSK. Der er 
udarbejdet særskilt referat af møde til bestyrelsen til orientering. Referatet placeres på 
bestyrelsens interne side. 

Jens Skovgaard redegjorde for drøftelsen i udvalget vedr. den praktiske udmøntning af 
bestyrelsens principbeslutning for Hasseris Grundejerforenings holdning til 
naboorienteringssager, herunder specielt spørgsmålet om der skal gøres indsigelse mod 
ansøgninger om dispensation til at lægge glaseret tegl på tage. Udvalget konstaterer, at 
der i Aalborg Kommune har udviklet sig en praksis med at godkende sådanne 
ansøgninger. Udvalget vil fastholde princippet om, at det oprindelige, arkitektoniske præg 
i området bør fastholdes, men at vi fremover vil medtage en vurdering af områdets 
nuværende præg i vore beslutninger. I praksis vil dette medføre, at hvor der i forvejen 
findes glaseret tegl i området, og hvor det ikke vil virke direkte skæmmende på det 
enkelte hus, vil vi ikke gøre indsigelse. 

Bestyrelsen tog orienteringen og det udarbejdede referat til efterretning. 

b. Trafikudvalget 
 
Beslutningen om den 3. Limfjordsforbindelse er nu truffet i hhv. Byrådet den 8.9.2003 og 
Amtsrådet den 9.9.2003. Begge råd besluttede at pege på en Egholmsforbindelse. 
Amtsrådet besluttede desuden at annullere de øvrige reservationer i Regionplanen senest 
i 2005. 

Bestyrelsen drøftede de trufne beslutninger, og besluttede, at Trafikudvalget udfærdiger 
indlæg til Nordjyske Stiftstidende, hvori der foreslås en for Egholm mere skånsom løsning 
a lá Sprogø, hvor man valgte at placere Storebæltsforbindelsen på en kunstig ø.  

c. Kulturudvalget 
 
Juletræsarrangementet. 
Knud Melby orienterede om, at der i.f.m. juletræsarrangementet ved Hasseris Kirke 
lørdag den 29.11.2003 skal udsendes invitation medio november, og at det bør ske 
sammen med udsendelse af vor traditionelle nytårshilsen fra Formanden. Bestyrelsen 
besluttede at Formanden udarbejder udkast så bestids, at det kan nå at blive drøftet på 
næste bestyrelsesmøde. Herudover orienterede KM om, at der var truffet aftale med 
"Knuden" om at de vil lave en bod med julegløgg og æbleskiver, samt levering af juletræ. 
desuden er der truffet aftale med Organisten ved Hasseris Kirke om deltagelse af 
Børnekoret. Knud Melby sikrer, at tidsplanen forbedres lidt i.f.t. sidste år, hvor der var for 
lang tid mellem tændingen af juletræet og serveringen. Knud Melby vil rette henvendelse 
til menighedsrådet med forslag om, at der plantes et grantræ på kirkens område, som i 
løbet af nogle år vil kunne anvendes som juletræ, i stedet for, at der hvert år skal 
opsættes et træ til anledningen. Formanden opfordrede den samlede bestyrelsen til at 
møde op til arrangementet. 

110-års arrangementet. 
Den samlede bestyrelse gav udtryk for, at arrangementet havde levet op til 
forventningerne, og at der var modtage mange positive tilkendegivelser fra beboerne. Ca. 
350 beboerne havde taget imod indbydelsen til deltagelse i arrangementet, dels til det 
efterfølgende Holberg-skuespil Mascarade. Økonomisk svarede de samlede nettoudgifter 
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på ca. 75.000 kr. til det af bestyrelsen godkendte budget. Formanden takkede de 
medlemmer af bestyrelsen og suppleanter, der havde bidraget til den praktiske del af 
arrangementet, for et stort og flot stykke arbejde. Indehaveren af Super H, Lasse Møller 
havde efterflg, givet tilsagn om at ville stå for opstilling af test m.v., hvis Hasseris 
Grundejerforening skulle beslutte sig for at gentage arrangementet ved fremtidige 
Holbergspil. Bestyrelsen var positiv overfor dette tilsagn, og vil lade det gå videre til 
næste års bestyrelse.   

6. Svalegården.  

Svalegårdens bestyrelse skal have udpeget nyt bestyrelsesmedlem, idet den tidligere 
næstformand i bestyrelsen , Jørgen Boeck-Hansen er afgået ved døden. Jørgen Boeck-
Hansen var udpeget af Lionsklubberne, hvorfor disse skal have udpeget nyt 
bestyrelsesmedlem, inden bestyrelsen kan konstituere sig. Hasseris Grundejerforening 
ønsker næstformandsposten, og har udpeget Arkitekt MAA Preben Rottbøll som 
foreningens kommende repræsentant i bestyrelsen. 

7. Eventuelt. 

a. Bestyrelsens forretningsorden. 
Torben Thorup og Helle Dietz gennemgår det udsendte forslag til revideret 
forretningsorden, som findes på bestyrelsens interne side, med henblik på fremlæggelse 
af forslaget på næste bestyrelsesmøde. 

b. Bibliotekslokaler. 
På baggrund af et forslag fremsat på den seneste generalforsamling om leje at de ledige 
lokaler på 1. sal, har Torben Thorup undersøgt de økonomiske forhold. Der er i alt 175 
kvm. ledige lokaler. Den årlige leje vil beløbe sig til 113.750, svarende til 650 kr. pr. kvm. 
Hertil kommer et depositum på 6 måneders leje, svarende til 56.875 kr. 

Selv om der evt. vil kunne forhandles en lidt lavere husleje, finder bestyrelsen 
omkostningerne for store til, at Hasseris Grundejerforening vil engagere sig i et sådant 
lejemål. Bestyrelsen besluttede derfor at lukke sagen. 

c. Hvervekampagne. 
Som nævnt ovenfor, har Knud Melby udsendt en opfordring til 50 beboere på Sorthøj om 
at indmelde sig i Hasseris Grundejerforening. Der er indtil nu kommet 3 indmeldinger. 
Hans Ulrik Larsen vil kontakte beboerne på Neshøj. De tilbydes gratis medlemskab resten 
af år 2003. 
Der fremkom forslag om at arrangere en vinsmagning for foreningens medlemmer, og i 
den forbindelse annoncere bredt til hele området om arrangementet med tilbud om gratis 
deltagelse ved indmeldelse. TTJ, PS og HUL arbejder videre med idéen. 

d. Nyt blad for Hasseris/Vestbyen. 
Torben Thorup orienterede om et nyt blad udgivet af Lindtofte Marketing. TTJ foreslog, at 
bestyrelsen undersøger mulighederne for at anvende bladet til information af 
medlemmerne af Hasseris Grundejerforening, såfremt der er tilstrækkelig dækning af vort 
medlemsområde, samt at bladet distribueres i hele Hasseris. Hans Ulrik Larsen vil tage 
kontakt til udgiveren, bl.a. for at få klarlagt målgruppen og dækningen af 
Hasserisområdet.   
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