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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med flg. tilføjelser: 
Godkendelse af softwareindkøb og stofanet abonnement tilføjes under pkt. 4. Kassereren. 
Generalforsamling og Vandtårnet drøftes under evt. 
Formanden tilføjede, at det bør tilstræbes at møder slutter senest kl. 23.00. 

2. Godkendelse af referat af mødet den 11.12.2003. 
Referat af bestyrelsesmødet den 11.12.2003 blev godkendt med bemærkning fra Formanden vedr. offentliggørelse af 
referatet inden der var givet den øvrige bestyrelse mulighed for kommentering. Jens Skovgaard beklagede, og 
bemærkede, at det var en fejl at en mail ikke var blevet afsendt til bestyrelsen. Fremsendt kommentar fra Formanden var 
dog straks blevet lagt ind i det offentliggjorte referat. 

Der var ikke yderligere kommentarer, hvorfor referatet kunne godkendes uden ændringer. 

3 Orientering fra formanden. 
a. Tilskud til Hasseris Gymnasium 
Formanden har i brev af 16.12.2003 meddelt Hasseris Gymnasium tilsagn om det på mødet den 11.12.2003 bevilgede 
tilskud på 5.000 kr. til en musical på gymnasiet, som opføres i perioden 9.2.2004 til 12.2.2004. I brev af 10.1.2004 har 
Peter Villesen takket for tilskuddet, og meddelt at man gerne bidrager med et musikalsk indslag fra musicalen ved vor 
generalforsamling den 15.4.2004. Ligeledes stiller man 4 billetter til rådighed for foreningen. 

b. CD fra organist Mogens Jensen. 
Den modtagne CD turnerer i øjeblikket rundt i bestyrelsen. 

c. Brev fra Verner Leth. 
Formanden havde modtaget et pænt takkebrev fra revisor Verner Leth i anledning af at bestyrelsen som tak for årets 
indsats havde betænkt revisorerne med et par flasker vin. 

4. Orientering fra kassereren. 
Knud Melby orienterede om det foreløbige årsregnskab. Årets underskud er på ca. 45.000 kr, hvilket ligger ca. 20.000 kr 
over det oprindeligt budgetterede. Årsagen hertil er primært ekstraordinære udgifter ved afholdelse af udstillingen om den 
3. Limfjordsforbindelse, samt at arrangementet i.f.m. vort 110 års jubilæum blev ca. 30.000 kr. dyrere end oprindeligt 
budgetteret. Omvendt har indtægterne været større end budgetteret, og en række udgifter har været overbudgetteret. 

Balancen pr. 31.12.2003 vil efter regulering af årsresultatet vær på ca. 470.000 kr. 

Budget for 2004 drøftes på næste bestyrelsesmøde. 

Jens Skovgaard havde fremsendt anmodning om godkendelse af softwareindkøb til foreningens bærbare pc, samt 
anmodning om fremtidig dækning af udgifter til Stofanet flexrate abonnement. Der er indkøbt software til kommunikation 
med hjemmesideserveren, samt til 1. års abonnement på Norton antivirus. Udgift til Stofanet Flexrate abonnement anslåes 
til ca. 1.000 kr. pr. år. Bestyrelsen godkendte anmodningen. 

Torben Thorup bemærkede, at bestyrelsen burde tage spørgsmålet om bestyrelsesmedlemmernes kommunikationsudgifter 
op til overvejelse. Formanden bemærkede hertil, at han var enig, og at princippet bør være, at det enkelte 
bestyrelsesmedlem ikke har private udgifter ved at bestride bestyrelsesposten. 
 
5. Faste udvalg 

Referat af bestyrelsesmøde i Hasseris Grundejerforening 
Tidspunkt:  Torsdag den 15.1.2004 kl. 

19.30 
Sted: Hasseris Kirkes krypt 

Deltagere:  Jørgen Svensson (JS)  Afbud: Ingen   
  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    
 Helle Dietz (HD)    
Næste møde: 12.2.2004 kl. 19.30 hos Torben Thorup 
Afbud: Ingen forhåndsafbud 
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Naboorienteringer 
Teknisk Udvalg har modtaget 2 naboorienteringssager: 
Klokkestabelen 41 vedr. udvidelse af udhus/redskabsrum. Teknisk udvalg har i brev af 22.12.2003 meddelt indsigelse. I 
brev af 7.1.2004 har Teknisk Forvaltning meddelt, at der er givet afslag på den ansøgte dispensation 

Sorthøj - byggefelt A4 vedr. ændring af byggefeltet. Teknisk udvalg havde anmodet bestyrelsen vurdere ansøgningen, idet 
der er tale om at en del af byggefeltet flyttes, således at det samlede areal forbliver det samme. Bestyrelsen havde ikke 
principielle indvendinger, idet Preben Rottbøll dog bemærkede, at vi i sådanne sager bør være opmærksomme på, at 
afstanden mellem byggefelterne ikke reduceres så meget, at den fri adgang mellem disse ikke forhindres. Hans Ulrik 
Larsen bemærkede, at ændringen af byggefeltet vil forbedre udsigten for beboerne på byggefelt A5. Teknisk udvalg 
fremsender svar baseret på bestyrelsens kommentarer. 
 
Svar på beplantningsplan for Holbergkvarteret. 
Teknisk udvalg har fremsendt kommentarer til den beplantningsplan for Holbergkvarteret, som Teknisk Forvaltning Park og 
Natur fremsendte i september. Teknisk udvalg har kommenteret de enkelte veje på grundlag af en tur rundt i kvarteret. 
Det er udvalgets holdning, at Aalborg Kommune skal være tilbageholdende med at udpege enkelttræer på privat grund 
som bevaringsværdige. Endvidere har udvalget foreslået, at beboerne på de enkelte veje inddrages i beslutningsprocessen, 
idet det er vor opfattelse, at mange beboere er engageret i beplantningen på deres vej. Udover beplantningen, har 
udvalget også kommenteret stiarealer m.v. Beplantningsplanen indgår i arbejdet med den bevarende lokalplan. 

Svar på brev fra Teknisk Forvaltning vedr. skiltning og hegn. 
På baggrund af bestyrelsens beslutning på mødet den 11.12.2003, har Teknisk udvalg i brev af 5.1.2004 fremsendt svar. I 
svaret gør Teknisk udvalg opmærksom på det for os uholdbare i, at Teknisk Forvaltning fremover kun vil behandle 
konkrete klagesager, idet bestyrelsen forventer at kunne fortsætte samarbejdet, baseret på, at vi har mulighed for at 
fremføre principielle problemstillinger, som Teknisk Forvaltning så efterfølgende forventes at tage udgangspunkt i til 
varetagelse af deres tilsynspligt. Teknisk udvalg har i brevet anmodet om et snarligt møde med Teknisk Rådmand Henrik 
Thomsen, hvor bl.a. denne problemstilling vil være på dagsordenen. 

Fortætning i Hasseris Villaby.  
Per Studsholt havde fra en beboer fået en forespørgsel vedr. et byggeri på Jagtvej. Beboeren havde spurgt til bestyrelsens 
holdning til en sag, hvor der tilsyneladende sker en udstykning ved at sammenlægge grundstykker fra eksisterende 
parceller. Formanden bemærkede, at vor klare holdning er, at gældende bestemmelser i lokalplanen skal overholdes. Per 
Studsholt blev anmodet om at fremskaffe mere konkrete oplysninger, hvorefter Teknisk udvalg vil rette henvendelse til 
Teknisk Forvaltning for at få oplysninger i sagen. 

Endvidere forespurgte Per Studholt til en ombygning på adressen Strøybergsvej 72. Iflg. hans oplysninger skulle der være 
en udstykning i gang. Helle Dietz kunne oplyse, at der var givet afslag på en ansøgning. 

b. Trafikudvalget. 
Den 2.1.2004 kunne Nordjyske Stiftstidende oplyse, at der nu iværksættes et trafiksikringsprojekt i Hasseris Bymidte. Der 
er desuden modtaget en mail fra Teknisk Rådmand Henrik Thomsen, som bekræfter oplysninger fra dagspressen. 
Trafikudvalget retter henvendelse til Teknisk Forvaltning for at få indsigt i projektet, samt opfordre Teknisk Forvaltning til 
et samarbejde om projektet. 

Det af Trafikudvalget fremsendte forslag til justering af den valgte linieføring af den 3. Limfjordsforbindelse blev drøftet. 
Bestyrelsen besluttede, at vi lader sagen hvile foreløbig, og afventer en evt. fremtidig offentlig interesse om linieføringen.  

c. Kulturudvalget. 
Vinsmagningsarrangementet som blev afholdt den 13.1.2004 i aulaen på Stolpedalsskolen havde 36 deltagere, hvilket må 
betragtes som tilfredsstillende. Arrangementet forløb meget tilfredsstillende. Der var god stemning og stor spørgelyst. 
Formanden udtrykte stor tilfredshed med den samlede bestyrelses engagement i forberedelserne. 

 
6. Svalegården. 
Bestyrelsen opfordrede Helle Dietz til at tage kontakt til de øvrige ejere af Svalegården m.h.p. at drøfte Svalegårdens 
fremtidige status. Det er bestyrelsens holdning, at der bør åbnes op for at Svalegården i fremtiden kan anvendes som et 
"Kulturhus" med hjemsted for foreninger i området. 

7. Strategidrøftelse. 
Torben Thorup præsenterede sit oplæg til en drøftelse af bestyrelsens målsætning, mål og strategi for de kommende år. 

Blandt emnerne var: 

� Foreningens formål.  

� Foreningens dækningsområde og dækningsgrad.  

� Vedtægter og forretningsorden.  

� Bestyrelsens sammensætning, arbejdsfordeling og arbejdsopgaver.  

� Udvalgenes sammensætning og deres arbejdsopgaver.  

� Anvendelse af IT i bestyrelsesarbejdet, herunder i kommunikationen med medlemmerne.  
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Bestyrelsen drøftede indholdet af præsentationen. Der var enighed om at det var et godt og brugbart oplæg, og at der skal 
arbejdes videre med det.  Detbesluttedes at afholde et heldagsmøde enden den 28.2.2004 eller 13.3.2004. 
Bestyrelsesmedlemmerne melder snarest deres præference for dato til Formanden. 

8. Eventuelt. 
a. Generalforsamlingen 2004. 

Knud Melby fremlagde tidsplan for udarbejdelse af indkaldelse, beretning og regnskab: 

b. Vandtårnet. 
Formanden efterlyste nyt om Vandtårnet, som sidste år blev overdraget til Aalborg Kommune sammen med et beløb på 
50.000 kr. tilvejebragt dels gennem et beløb betalt af hver enkelt i ejerkredsen, dels et beløb fra Hasseris 
Grundejerforening. Formanden vil nu rette henvendelse til Kultur Rådmanden Niels Bell og anmode om forvaltningens plan 
for renovering af Vandtårnet, herunder planen for det lille område omkring Vandtårnet, hvor bestyrelsen ønsker et lille 
anlæg etableret, samtidig med en lukning af Vandværksvej ved Vandtårnet. 

  

07.02.2004 Udvalgsformændene afleverer indlæg fra udvalgene til Formanden
15.02.2004 Indlæg fra udvalgene drøftes på bestyrelsesmødet
11.03.2004 Formandens beretning fremsendes til bestyrelsen i udkast
18.03.2004 Formandens beretning drøftes på bestyrelsesmødet.
22.03.2003 Sidste frist for materiale der skal udsendes til medlemmerne
24.03.2003 Materiale afleveres til Vester Kopi
29.03.2004 Forsendelse afleveres til postvæsnet som B-post
01.04.2004 Medlemmerne modtager indkaldelse m.v.
15.04.2004 Generalforsamling
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