
Som følge af Formandens fravær var Næstformanden mødeleder. 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat af mødet den 11.09.2003. 

Referat af bestyrelsesmødet den 11.9.2003 blev godkendt uden bemærkninger. 

3 Orientering fra formanden. 
a. Brev fra P. Sørensen vedr. fyrværkeri. 
Formanden har svaret på brevet, idet vi er enige i at affyring af fyrværkeri er til gene for de 
omkringboende. Preben Sørensen henvises venligst til at rette henvendelse til politiet. 

b. Sparekassedirektør J. O. Christensens jubilæumsreception. 
Formanden repræsenterede Hasseris Grundejerforening ved reception, og havde lejlighed til at tale med J. 
O. Christensen om konstituering af Svalegårdens bestyrelse. 

c. Kvarternyt. 
Hans Ulrik Larsen har haft kontakt med Egon Lindtofte, som er indehaver af Lindtofte marketing, der 
udgiver bladet Kvarternyt. Bladet udkommer én gang om måneden i 2500 eksemplarer, og bliver ikke 
husstandsomdelt, men lægges ud på biblioteker, forretninger mv. Bladet indeholder både redaktionelt stof 
og indsendte indlæg. 

Hasseris Grundejerforenings interesse er at undersøge muligheden for at kunne erstatte udsendelse af 
breve til medlemmerne med artikler i bladet. Dette vil imidlertid forudsætte, at der skal laves en aftale, 
som sikrer at alle medlemmer for et eksemplar. Bestyrelsen besluttede, at Formanden retter henvendelse 
til Egon Lindtofte for at drøfte en evt. samarbejdsmodel. 

d. Oplæg til medlemsbrev.  
Bestyrelsen drøftede det fremsendte oplæg, og besluttede at Jens Skovgaard reviderer oplægget, og 
sender det til kommentering til den øvrige bestyrelse. 

4. Orientering fra kassereren. 

Den normale fremlæggelse af månedens bevægelser måtte udgå, da Knud Melby havde måttet meddele 
forfald til mødet. 

Torben Thorup orienterede om at han havde modtaget en regning vedr. leje af toiletvogne ifm. 
jubilæumsarrangementet, som var 337,50 kr. større end budgetteret. Det samlede underskud er 75.000 
kr., hvilket er i overensstemmelse med budgettet for hele arrangementet. 

5. Anskaffelse af bærbar PC. 

Bestyrelsen drøftede indstilling fra Teknisk udvalg vedr. anskaffelse af en bærbar PC samt en projector. 
Teknisk udvalg har fremsat forslaget for dels at have mulighed for at anvende udstyret i.f.m. udvalgets 
arbejde, dels for at udstyret kan anvendes i.f.m. bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen besluttede at bevilge en 
beløbsramme på 12.500 kr til anskaffelse af en bærbar PC. Beslutning om anskaffelse af en projector 
udskydes. 

6. Ændret forretningsorden for bestyrelsen. 

Forslag til ændret forretningsorden drøftedes. Det fremsatte forslag besluttedes, idet 
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fortrolighelhedsklausulen fastholdes. Den vedtagne forretningsorden lægges ud på nettet. 

7. Faste udvalg 

a. Teknisk udvalg (TU). 

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

Lokalplaner. 

05-071 Hasseris Bymidte.  

I henhold til bestyrelsesbeslutning af 9.9.2003 har TU fremsendt debatindlæg til Nordjyske Stiftstidende, 
som blev offentliggjort søndag den 21.9.2003. Indlægget var tillige fremsendt til Rådmanden Henrik 
Thomsen til orientering. I indlægget gøres der opmærksom på at Hasseris Grundejerforening som 
forudsætning for at vi kan acceptere en ny lokalplan stiller krav om at Hasserisvej trafiksikres ved 
Bymidten. 

Indlægget fik en fremtrædende placering med billede af de ofte kaotiske parkeringsforhold på Hasserisvej. 

Vi har efterfølgende modtaget svar fra Henrik Thomsen hvori han bekræfter, at han personligt ønsker en 
trafiksikring ved Bymidten. 

05-063 Holbergkvarteret. 
Den kommende lokalplan vil bla. Indeholde en oversigt over eksisterende træplantning og en plan for den 
fremtidige beplantning. Aalborg kommune har anmodet Hasseris Grundejerforening om kommentarer til 
deres forslag. I den anledning har TU gennemgået området. Det er vor opfattelse, at der ikke er grundlag 
for en så omfattende registrering af bevaringsværdige træer  som planen indeholder, hvilket Park og Natur 
vil blive gjort opmærksom på snarest.  

Henrikvej. 
Vi har i kopi modtaget 2 skrivelser rettet til beboere på Henrikvej, hvori de anmodes om at foretage 
forandringer af deres forhaver således at de bringes i overensstemmelse med de øvrige forhaver. 

Besigtigelse af Holbergkvarteret. 
Som opfølgning på besigtigelsen den 1.9.2003 er der fremsendt notat fra besigtigelsen til Park og Natur. 
Vi har den 22.9.2003 modtaget kommentarer til notatet hvoraf det bla. Fremgår, at det ikke vil være 
muligt at foretage fældning af træerne på stikvejene til Henrikvej allerede i 2003. Vi må derfor afvente 
igangsætning af dette arbejde til 2004. 
 
Naboorienteringer:  

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. 

Pr. 19.10.2003 er der ikke modtaget yderligere korrespondance, hvorfor der den 19.10.2003 er fremsendt 
en ny forespørgsel i sagen. 

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. 
Pr. 19.10.2003 er der ikke modtaget svar, og sagen har ikke været behandlet i Aalborg kommune, 
hverken i byråd eller Teknisk udvalg. 

Annettesvej 2. 
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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. pr. 19.10.2003 er der ikke modtaget svar, og sagen har ikke været behandlet i Aalborg 
kommune, hverken i byråd eller Teknisk udvalg. 

Kong Christians Allé 42. 
I brev af 16.8.2003 har TU gjort indsigelse mod at der lægges rødglaseret tegl på taget. 
Pr. 19.10.2003 er der ikke modtaget svar, og sagen har ikke været behandlet i Aalborg kommune, 
hverken i byråd eller Teknisk udvalg. 

Jens Stoffersensvej 11. 
Bestyrelsen er ikke blevet orienteret om en byggesag vedr. opbygning af terrasse, som tilsyneladende er 
blevet godkendt af Naturklagenævnet efter at Aalborg Kommune i første omgang havde givet afslag. 
Teknisk udvalg vil ved førstkommende lejlighed kontakte Teknisk udvalg vedr. denne sag. 
 
b. Trafikudvalget. 
 
Trafikudvalget har endnu ikke udarbejdet indlæg vedr. den 3. Limfjordsforbindelse. Bestyrelsen drøftede 
indholdet af et indlæg, hvor der skal lægges vægt på en mulig vejføring, som i højere grad tager hensyn 
til miljøet og de nærliggende boligområder. Bestyrelsen afventer udspil fra trafikudvalget. 

c. Kulturudvalget. 
 
Juletræsarrangement. 
Knud Melby havde fremsendt forslag til indbydelse til juletræsarrangement den 29.11.2003. Indbydelsen 
vedlægges medlemsbrevet, som udsendes medio november.  

Vinsmagningsarrangement. 
Vinsmagningsarrangementetet er planlagt til den 13.1.2004. Der er reserveret lokaler på Stolpedalsskolen 
med plads til ca. 100 deltagere. Pris for deltagelse er fastsat til 75 kr. Udvalget forespørger kiosken om de 
vil stå for salg af billetter til arrangementet. Max 4 billetter pr. medlem.  

Biblioteket. 
En henvendelse fra Rasmus Valbjørn vedr. forslag om leje af de tidligere bibliotekslokaler blev drøftet. 
Bestyrelsen har undersøgt mulighederne, og konstaterede at vi ikke har mulighed for at indgå i et sådant 
lejemål. Alene udgifterne ved leje og drift af lokalerne ligger udenfor foreningens muligheder, og 
derudover skal der påregnes en række praktiske forpligtigelser som bestyrelsen ikke har ressourer til at 
påtage sig. Bestyrelsen er positiv overfor idéen, men skal den realiseres må det være på basis af at 
medlemmer af foreningen vil sikre såvel det økonomiske grundlag som den daglig drift. 

Formanden fremsender svar til Rasmus Valbjørn. 

8. Svalegården. 

Der har endnu ikke været afholdt bestyrelsesmøde i Svalegårdens bestyrelse. Det er bestyrelsens 
holdning, at vi skal have næstformandsposten i den nye bestyrelse. Helle Dietz arbejder videre på sagen. 

9. Eventuelt. 

Drøftelse af brev fra  Hasserisstuerne vedr. byggeri på Svalegården grund blev af tidsmæssige årsager 
udsat. 

Hans Ulrik Larsen har udleveret materiale til beboerne på Neshøj. 
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