
1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat af mødet den 23.10.2003. 

Referat af bestyrelsesmødet den 23.10.2003 blev godkendt uden bemærkninger. 

3 Orientering fra formanden. 
a. Kvarternyt 
Formanden har af flere omgange haft kontakt med udgiveren af Kvarternyt m.h.p. at få et udspil vedr. 
samarbejde om offentliggørelse af medlemsbreve og omdeling af bladet til medlemmer af Hasseris 
Grundejerforening. Formanden har endnu ikke modtaget noget svar, hvorfor punktet udsættes til næste 
møde. 

b. Mail fra Kirsten Antonsen. 
Formanden har modtaget mail fra Kirsten Antonsen hvori det anføres, at der er for få forretninger i 
Hasseris Bymidte. Teknisk Udvalg svarer på henvendelsen, idet det anføres, at der i øjeblikket arbejdes på 
en ny lokalplan for området, og at resultatet heraf vil blive sendt i høring. 

c. Bestyrelsens julemiddag 
Formanden erindrede om at bestyrelsens julemiddag afholdes den 12.12.2003 kl. 18.30 i Papegøjehaven's 
Harald Jensen stue. Niels Melchior Jensen meddelte forfald til arrangementet. 
  
d. Brev fra Rasmus Valbjørn vedr. Hasseris Bibliotek 
Formanden vil snarest sende et svar til Rasmus Valbjørn. 

4. Orientering fra kassereren. 
Knud Melby orienterede om periodens bevægelser. Omkostninger ifm. udsendelse af medlemsbrev har 
været på ca. 6.000 kr. Herudover kan det konstateres, at der ikke har været nogen væsentlig effekt af 
hvervekampagnen på Neshøj. Det skal overvejes hvordan vi i fremtiden vil kontakte nye beboere og 
nybyggede områder i fremtiden. 
 
De samlede omkostninger ved jubilæumsarrangementet beløber sig ifg. KM til ca. 81.000 kr mod de i 
referat  af 23.10.2003 anslåede 75.000 kr. TTJ undersøger hvor differencen findes. 
 
Der er anskaffet en bærbar PC til 12.500 kr + taske til ca. 500 kr.  

5. Faste udvalg 

a. Teknisk udvalg (TU). 
Der er ikke modtaget henvendelser fra Aalborg Kommune vedr. naboorienteringer, ligesom der ikke er 
modtaget svar på henvendelse vedr. Vestermarksvej 20. 

Svar vedr. revideret træplantningsplan vil blive fremsendt til Park og Natur indenfor den næste uge. 

Ifm. abonnering på Aalborg Kommunes planer opretter Teknisk Udvalg en mailadresse til modtagelse af 
disse planer. 

b. Trafikudvalget. 

Bestyrelsesmødereferat 
Sted: Hasseris Kirkes krypt Tidspunkt: Torsdag den 20.11.2003 kl. 19.30 
Deltagere:  Jørgen Svensson (JS)  Afbud: Per Studsholt (PS)  
  Torben Thorup Jensen (TTJ)       
  Hans Ulrik Larsen (HUL)       
  Helle Dietz (HD)       
 Knud Melby (KM)    
 Niels Melchior Jensen (NMJ)    
 Preben Rottbøll (PR)    
 Jens Skovgaard (JSK), referent    
Næste møde: 11.12.2003 kl. 19.30 i Hasseris Kirkes mødelokale 
Afbud: Helle Dietz har meldt afbud til bestyrelsesmødet den 11.12.2003 
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Helle Dietz har udarbejdet oplæg til skrivelse vedr. den 3. Limfjordsforbindelse hvori det foreslås at det 
undersøge muligheden for en mere østlig linieføring af Egholmsforbindelsen, f.eks. ved anlægning af en 
kunstig ø som anvendt ved Storebæltsforbindelsen. 

Bestyrelsesmedlemmerne skal senest 4.12.2003 fremsende kommentarer til skrivelsen til Helle Dietz, som 
derefter vil fremsende det til såvel Aalborg Kommune som Nordjyllands Amt, ligesom det vil blive 
fremsendt til Aalborg Stiftstidende i form af en pressemeddelelse.  
 
c. Kulturudvalget. 
Juletræsarrangement lørdag den 29.11.2003 kl. 15.00 ved Hasseris Kirke. 
Indbydelse er udsendt sammen med medlemsbrevet. Knud Melby vil sørge for at arrangementet 
annonceres ved opslag og i "Hist og Pist" programmet i Nordjyllands Radio. 
Ebbe Trenscou har meldt forfald til oplæsningen i kirken. I stedet læser Sognemedhjælper Helle Krogsbøll 
julefortællinger. 
Hasseris Kirke er enig i vort forslag om at plante et træ, som senere kan anvendes som juletræ. 
Finansieringen af aftales mellem Knud Melby og Hasseris Kirke. 
 
Vinsmagningsarrangementet den 13.1.2004 på Stolpedalsskolen.  
Torben Thorup har truffet aftale med Holte Vinlager v/Morten Andersen om at forestå vinsmagningen. Der 
vil blive præsenteret vine i prisklassen 50 - 200 kr. I alt smages der på 8 vine, 7 røde og én hvid. Jens 
Skovgaard undersøger muligheden for at låne op 100 vinglas. Der annonceres i Midtvestavisen onsdag den 
7.1.2004. TTJ koordinerer det videre arbejde, herunder budgettet for arrangementet, som fremlægges på 
næste bestyrelsesmøde. NMJ undersøger om han kan låne en projektor.  
 
6. Svalegården. 
Helle Dietz har deltaget i et konstituerende bestyrelsesmøde i Svalegårdens bestyrelse. På mødet valgtes 
Arkitekt Jan Krogh til næstformand for bestyrelsen. 

7. Eventuelt. 

Brev fra Hasserisstuerne vedr. Svalegården. 
Foreningen Hasserisstuerne har fremsendt brev af 9.9.2003, hvor Hasseris Grundejerforening opfordres til 
at arbejde for en bygning af et Kulturhus på området omkring Svalegården. 

Bestyrelsen drøftede idéen, men finder der bør værnes om Svalegårdens frie placering, uden generende 
byggeri på grunden. Endvidere finder bestyrelsen at en ændret anvendelse af Svalegårdens lokaler vil 
kunne opfylde foreninger og klubbers behov, ligesom det ikke forekommer bestyrelsen realistisk, at 
Aalborg Kommune vil flytte biblioteket til evt. nye bygninger. Det er derfor bestyrelsens vurdering, at der 
ikke er behov for yderligere byggeri. 

Bestyrelsen har flere gange drøftet muligheden for at få ændret Svalegårdens status fra ren 
restaurationsvirksomhed og udlejning af erhvervslejemål til et hus, som lokale foreninger og klubber har 
mulighed for at benytte uden at skulle betale dyrt for at være der. En sådan ændring forudsætter 
imidlertid at den nuværende forpagter opsiger sin aftale. I fald dette skulle ske, vil bestyrelsen tage 
initiativ til at den øvrige ejerkreds indkaldes til en høring omkring den fremtidige anvendelse af 
Svalegården. 

Formanden svarer Hasserisstuerne på deres henvendelse. 
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