
1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt. Pkt. vedr. ansøgning om tilskud medtaget under Kulturudvalget. 

2. Godkendelse af referat af mødet den 20.11.2003. 
Referat af bestyrelsesmødet den 20.11.2003 blev godkendt med bemærkning fra Niels Melchior Jensen, at 
der ikke var afbud til bestyrelsesmødet den 11.12.2003, men derimod til vinsmagningsarrangementet den 
13.1.2004. Dette er rettet i referatet. 

3 Orientering fra formanden. 
a. Kvarternyt 
Formanden har igen haft kontakt med udgiveren af Kvarternyt, som har tilbudt at bestyrelsen kan 
indsende artikel om Hasseris Grundejerforening. Der er ikke modtaget konkret tilbagemelding vedr. evt. 
samarbejde omkring medlemsbreve og distribution. 

b. Leje af tidligere bibliotekslokaler. 
Formanden har den 27.11.2003 fremsendt svar til Rasmus Valbjørn, som i mail har foreslået at Hasseris 
Grundejerforening lejer de tidligere bibliotekslokaler i Bymidten. Formanden har svaret, at Hasseris 
Grundejerforening af bl.a. økonomiske årsager ikke har mulighed for at realisere Rasmus Valbjørns 
forslag.  

c. Reception i Hasserisstuerne ifm. bogudgivelse. 
I anledning af udgivelse af bogen "I LÆNGSEL EFTER Barndomserindringer fra Hasseris o. 1900 - 1960" af 
forfatteren Jørgen Elsøe Jensen, var Formanden inviteret til reception. Formanden kunne af tidsmæssige 
årsager ikke deltage i receptionen. 

d. Takkebrev fra Organist Mogens Jensen. 
Som tak for den økonomiske støtte til cd-udgivelsen "Når mørket blir blåt", har vi modtaget et eksemplar 
af cd-en, samt en tak for støtten. 

e. Julegave til bestyrelsen 
Formanden overrakte en julehilsen til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter med en tak for godt 
samarbejde i årets løb. 

4. Orientering fra kassereren. 
Knud Melby orienterede om periodens bevægelser. Der har været indtægter fra kontingent og salg af 
bøger på godt 1100 kr. Udgifter ifm. udsendelse af medlemsbrevet er på ca. 8000 kr. 
 
Torben Thorup Jensen fremlagde regnskab for jubilæumsarrangementet, som viser en samlet udgift for 
Hasseris Grundejerforening på ca. 81.000 kr., hvilket er ca. 5000 kr over det budgetterede. Bestyrelsen 
tog regnskabet til efterretning, og udtrykte i øvrigt anerkendelse til TTJ for styringen af arrangementet. 

5. Faste udvalg 

a. Teknisk udvalg (TU). 
Emailabonnement på planmateriale. 
Teknisk udvalg har tilmeldt sig som abonnent hos Aalborg Kommune for elektronisk modtagelse af planer 
for Vest og Sydvest områderne. Planerne modtages på en ny emailadresse: skovgaard@hasseris-
grundejerforening. 
 
Naboorienteringer 
Teknisk Udvalg har modtaget 2 naboorienteringssager: 

Bestyrelsesmødereferat 
Sted: Hasseris Kirkes krypt Tidspunkt: Torsdag den 11.12.2003 kl. 19.30 
Deltagere:  Jørgen Svensson (JS)  Afbud: Helle Dietz (HD)  
  Torben Thorup Jensen (TTJ)       
  Hans Ulrik Larsen (HUL)       
  Per Studsholt (PS)       
 Knud Melby (KM)    
 Niels Melchior Jensen (NMJ)    
 Preben Rottbøll (PR)    
 Jens Skovgaard (JSK), referent    
Næste møde: 15.1.2004 kl. 19.30 i Hasseris Kirkes mødelokale 
Afbud: Ingen forhåndafbud 
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Hasserisvej 116 vedr. opdeling i lejligheder. Naboorienteringen er besvaret i brev af 8.12.2003, hvori det 
meddeles at vi ikke har kommentarer. 
Vestermarksvej 6 en større ombyging. Naboorienteringen er besvaret i brev af 8.12.2003, hvori det 
meddeles at vi ikke har kommentarer udover en bemærkning om, at byggeriet arkitektonisk er fint 
indpasset i den eksisterende bebyggelse i kvarteret. 
 
Svar på mail fra Kirsten Antonsen sendt i mail den 22.11.2003.  
Kirsten Antonsen har efterlyst flere detailbutikker i Hasseris. Teknisk udvalg har i svaret henvist til det 
igangværende lokalplanarbejde for Hasseris Bymidte, hvor også butiksstrukturen skal indgå. 

Brev fra Teknisk Forvaltning vedr. skiltning og hegn. 
Teknisk Udvalg har modtaget skrivelse af 26.11.2003 fra Teknisk Forvaltning vedr. skiltning og hegn i 
Hasserisområdet. I skrivelsen anføres at Teknisk Forvaltning på foranledning af Hasseris 
Grundejerforening har rejst en hegnssag på Vossvej, ligesom Købstædernes Forsikring har fjernes 
reklameflag og slukket lyset i skilt mod Hasserisvej. Endvidere er der blevet fjernet reklamestandere ved 
Statoil og ved udfor Super H, hvor en større reklame for byggeri på Sorthøj er blevet fjernet. Sidst i 
skrivelsen anføres det, at Teknisk Forvaltning ikke fremover vil foretage yderligere opsøgende arbejde, 
hvorfor Hasseris Grundejerforening henvises til at rejse konkrete klager i enkeltsager. Teknisk Udvalg 
ønskede dette drøftet i bestyrelsen, idet der efter Teknisk Udvalgs opfattelse er tale om et brud med det 
hidtidige samarbejde mellem Hasseris Grundejerforening og Teknisk Forvaltning. Bestyrelsen har både ved 
korrespondance og ved møder med Rådmanden kunne fremføre principielle problemstillinger i relation til 
gældende lokalplaner, og herigennem medvirke til at Aalborg Kommune varetager sin tilsynspligt. 
Baggrunden for det af Teknisk Forvaltning beskrevne arbejde er netop, at der på et møde med 
Rådmanden i november 2002 blev fremlagt billedmateriale, som viste eksempler på, hvor bestyrelsen 
finder at lokalplanbestemmelserne overtrædes. Teknisk Forvaltning gav tilsagn om at ville undersøge 
sagerne, og evt. påklage forholdene overfor ejerne. 

Bestyrelsen er enig i, at det hidtidige samarbejde ønskes bevaret, og at vi ikke vil accpetrere, at der i alle 
tilfælde skal rejses konkrete klagesager, førend Teknisk Forvaltning vil agere. 

Bestyrelsen besluttede at Teknisk Udvalgs formand retter henvendelse til Rådmand Henrik Thomsen med 
henblik på at aftale et møde i januar eller februar. 

b. Trafikudvalget. 
Drøftelse af det af Helle Dietz udarbejdede notat vedr. 3. Limfjordsforbindelse blev udsat til mødet den 
15.1.2004. 

c. Kulturudvalget. 
Juletræsarrangementet lørdag den 29.11.2003 kl. 15.00 ved Hasseris Kirke. 
Arrangementet blev afviklet som planlagt. Der var pænt besøg. Det blev foreslået, at der næste år 
arrangeres i højttaleranlæg, ligesom det bør overvejes at sætte mere lys på træet.  
Vinsmagningsarrangementet den 13.1.2004 på Stolpedalsskolen.  
TTJ og HUL har været til møde med pedellen på Stolpedalsskolen og truffet aftale om arrangementet, som 
kommer til at foregå i den nye aula på skolen. TTJ fremlagde budget for arrangementet. Afhængig af 
deltagelse er der budgetteret med et underskud på op til 15.000 kr. Bestyrelsen besluttede, at der skal 
indrykkes annonce i Aalborg Stiftstidende, i stedet for Midtvestavisen. Desuden sættes der opslag op i de 
forskellige forretninger i Bymidten. TTJ koordinerer og uddelegerer opgaver.  
Ansøgning om tilskud til Musical på Hasseris Gymnasium. 
Hasseris Gymnasium har søgt et tilskud på 5000 kr. til opførelsen af en musical i februar 2004. 
Bestyrelsen bevilgede 5000 kr. Formanden vil kontakte Hasseris Gymnasium for overførelse af beløbet i 
januar 2004, ligesom Formanden vil foreslå, at vi kan få opført et indslag fra Musical'en på vor 
generalforsamling i april 2004. 

 
6. Svalegården. 
Helle Dietz var fraværende. Formanden oplyste, at forpagningsaftalen skal genforhandles næste år. 

7. Eventuelt. 
Formanden efterlyste praktisk hjælp til at arrangere bestyrelsesmøderne. Torben Thorup Jensen og Hans 
Ulrik Larsen gav tilsagn om at bistå med det praktiske når møderne holdes i Hasseris Kirke. 
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