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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med flg. tilføjelser: 
Under pkt. 3 tilføjedes: 
g. Samarbejde med Lindtofte/Kvarternyt 
h. Ansøgning om tilskud til legeplads 

2. Godkendelse af referat af mødet den 15.1.2004 
Der var ikke kommentarer, hvorfor referatet kunne godkendes uden ændringer. 

3 Orientering fra formanden. 
a. Vandtårnet 
Som meddelt i referatet af 15.1.2004, har JS fulgt op på sagen vedr. Vandtårnet. Efter adskillige kontakter til Aalborg 
Kommune, herunder bl.a. til Rådmand Niels Bell, har JS konstateret, at sagsbehandlingen er gået i stå. I den aftale, som 
Hasseris Grundejerforening indgik med de 61 ejere af Vandtårnet og Aalborg Kommune, påtog kommunen sig mod et 
beløb på 50.000 kr. hvoraf Hasseris Grundejerforening bidrog med 16.100 kr. dels at renovere Vandtårnet og arealet 
omkring Vandtårnet, dels at få aflyst de 61 ejeres ejerskab. Iflg. Aalborg Kommune har ikke alle ejere fraskrevet sig 
ejendomsretten til Vandtårnet, hvorfor de ikke kan komme videre i sagen. Det foreligger ikke oplyst hvorfor Aalborg 
Kommune ikke har rettet henvendelse til ejerne. Iflg. repræsentanten for ejerne, Flyvholm har alle ejere skrevet under. JS 
har nu aftalt møde med Rådmand Niels Bell og Flyvholm for at få afklaret problemerne og få afsluttet sagen. Mødet er 
aftalt til 16.3.2004. 

b. Bestyrelsens strategiseminar den 28.2.2004 
JS, NMJ og TTJ har i samarbejde med processkonsulent Susan Heidemann planlagt seminaret. JS udleverede programmet 
for dagen. COWI har velvilligt stillet lokale til rådighed, og Lasse Møller Super H leverer frokosten. Honorar til Susan 
Heidemann på 5000 kr. godkendtes. Formanden opfordrede alle til at deltage i seminaret således at bestyrelsen kan få det 
bedst mulige arbejdsgrundlag for fremtiden. HD har vagt i retten, men kan formentlig deltage. KM er måske forhindret af 
private årsager. 

c. Generalforsamlingen den 16.4.2004 
Bestyrelsen vedtog at opstille Hans Raaschou som dirigent ved generalforsamlingen. KM, HD og PS er på valg. Alle er 
villige til genvalg, hvorfor bestyrelsen genopstiller dem. PR ønsker ikke at opstille som suppleant, hvorimod NMJ er villig til 
at kandidere. Bestyrelsen opstiller NMJ som suppleant. 

Der er modtaget 2 forslag fra N. O. Fruensgaard. Det ene forslag vedr. en ændring af vedtægternes §8 således at fristen 
for indsendelse af forslag afkortes til "et par uger inden generalforsamlingen". Det andet forslag indeholder en opfordring 
til bestyrelsen om at skabe større aktivitet i Rotunden. KM indarbejder forslagene i indkaldelsen. 

I forbindelse med vort sponsorat af Musical "Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat" på Hasseris Gymnasium, har 
Instruktøren Peter Villesen givet tilsagn om at give et par smagsprøver fra forestillingen. Bestyrelsen ser gerne at det sker 
i kirkerummet, hvilket KM vil sørge for. HUL tager kontakt til Peter Villesen for nærmere aftale. 

Teknisk Udvalg og Trafikudvalget har afleveret indlæg til beretningen. JS skriver selv indlæg fra Kulturudvalget. 

Bestyrelsen drøftede en mulig forhøjelse af kontingentet, men aftalte at træffe beslutning på grundlag af resultatet af 
strategiseminaret. 

Tidsplan for generalforsamlingen: 

Bestyrelsesmødereferat 
Tidspunkt:  Torsdag den 12.2.2004 kl. 

19.30 
Sted: Hos Torben Thorup 

Deltagere:  Jørgen Svensson (JS)  Afbud: Per Studsholt (PS)  
  Torben Thorup Jensen (TTJ)    Niels Melchior Jensen (NMJ)  
  Hans Ulrik Larsen (HUL)    Preben Rottbøll (PR)  
  Helle Dietz (HD)       
 Knud Melby (KM)    
 Jens Skovgaard (JSK), referent    
Næste møde: 18.3.2004 kl. 19.30 hos Helle Dietz 
Afbud: Ingen forhåndsafbud 

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
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d. Mødet med Rådmand Henrik Thomsen og Stadsarkitekt Knud Tranholm 
JS, PS, TTJ og JSK deltog i mødet med Rådmanden og Stadsarkitekten den 27.1.2004. På mødet drøftedes flg. emner: Ny 
lokalplan for Hasseris Bymidte. Trafiksikring af Hasserisvej. Trafikplan for Hasseris. Lokalplan for Holbergkvarteret og 
skiltning mv. i Hasseris. Der er udarbejdet et internt referat af mødet til bestyrelsen. De deltagende 
bestyrelsesmedlemmer gav samstemmende udtryk for at mødet forløb i en god og åben dialog omkring de forskellige 
emner, og at det er vort indtryk, at Teknisk Forvaltning er villig til at lytte til vore synspunkter.  

Status på de enkelte emner er: 
Lokalplanen for Bymidten er under udarbejdelse. Udover den planlagte udvidelse af Super H, vil der ikke blive åbnet for 
yderligere butiksudvidelser, bortset fra evt. ændringer af de eksisterende lejemål. Lokalplanen forventes i offentlig høring i 
efteråret. 

Trafiksikringen af Hasserisvej ved Bymidten er ved at blive projekteret. Teknisk Forvaltning gav tilsagn om at holde 
bestyrelsen informeret om projektets indhold. Der er afsat 350.000 kr. til projektet, som forventes gennemført i løbet af 
2004. 

Trafikplan for Hasseris står ikke på Teknisk Forvaltnings plan. Hasseris Grundejerforening har foreslået en sådan plan, for 
at sikre at de forskellige tiltag sker med et overordnet sigte, og ikke som i dag, hvor det virker som om etablering af bump 
og andre trafiksikringsforanstaltninger i højere grad er styret af mere eller mindre tilfældige henvendelser fra beboere. 
Hasseris Grundejerforening ønsker således ikke at en samlet trafikplan realiseres i et samlet projekt, men at der 
udarbejdes en plan, som fremtidige aktiviteter på trafiksikringsområdet styres efter. 

Lokalplanen for Holbergkvarteret er tilsyneladende gået i stå, hvilket bestyrelsen stiller sig uforstående overfor. Vi har 
derfor rettet henvendelse til sagsbehandleren for at få sat gang i sagen. 

Skiltning m.v. i Hasseris Villaby er fortsat et problem, som bestyrelsen ønsker at Teknisk Forvaltning prioriterer. På mødet 
tilkendegav Rådmanden, at han er enig i problemet, og at henvendelser fra Hasseris Grundejerforening også i fremtiden vil 
blive behandlet seriøst. 

e. Brev fra Hasserisstuerne vedr. Svalegården 
I et brev til Rådmand Niels Bell, som er fremsendt i kopi til bestyrelsen, har Hasserisstuerne ved Jørgen Elsøe Jensen 
foreslået Aalborg Kommune, at de medvirker til at omdanne Svalegården til et lokalt kulturhus, hvor foreninger o.l. kan 
afholde deres møder og andre arrangementer. I brevet henvises til den løbende dialog, som bestyrelsen har med 
Hasserisstuerne, og det påpeges, at Aalborg Kommune har 2 repræsentanter i bestyrelsen, som sammen med Hasseris 
Grundejerforenings repræsentant udgør et flertal. HD kontakter snarest muligt formanden for Svalegårdens bestyrelse 
advokat Næsby med henblik på at få indbudt til et fælles møde med deltagelse af ejerkredsen for at drøfte Svalegårdens 
fremtid. Samtidig vil HD på et kommende møde i bestyrelsen for Svalegården søge belyst hvorfor henvendelser fra 
Hasserisstuerne ikke er blevet behandlet. 

f. Hasserisprisen 
Bestyrelsen besluttede at tildele Hasserisprisen til forfatteren Jørgen Elsøe Jensen. JS meddeler Jørgen Elsøe Jensen dette 
og inviterer ham til generalforsamlingen, hvor uddelingen vil foregå. KM skaffer gaven, som består af en klar Altovase og 
sørger for gravering. JS svarer Eihilt på det fremsendte forslag. 

g. Kvarternyt 
JS har haft møde med indehaveren af bladet Kvarternyt, som er et "gratisblad" for at undersøge muligheden for et 
samarbejde omkring udsendelse af medlemsbreve og indkaldelse til generalforsamling. Lindtofte kan tilbyde at medtage et 
4-siders indstik i bladet, som bestyrelsen frit kan redigere. Pris inkl. moms er 4 kr. pr. stk. Desuden kan Lindtofte tilbyde 
uddeling af bladet til medlemmerne af Hasseris Grundejerforening til en samlet pris af 1200 kr. inkl. moms. Bestyrelsen er 
positiv overfor et fremtidigt samarbejde, men vil medtage den fremtidige kommunikationsform med medlemmerne i 
strategiseminaret den 28.2.2004. Udsendelsen af indkaldelse til generalforsamlingen vil derfor ske via Postvæsnet. 

h. Ansøgning om tilskud til renovering af legeplads i Børnehaven Ridefogedvej. 
Bestyrelsen har modtaget en ansøgning  fra Helle Frydendahl, som er medlem af bestyrelsen for Børnehaven Ridefogedvej. 
Bestyrelsen besluttede at give 5000 kr. under forudsætning af at projektet realiseres. JS tilskriver Helle Frydeldahl. 

4. Orientering fra kassereren. 
KM fremlagde årsregnskabet til underskrift. regnskabet udvider et underskud på 45.000 kr. Regnskabet er dermed klar til 
udsendelse og behandling på generalforsamlingen. Balancen udviser efter regulering af årets resultat ca. 470.000 kr. 

KM gennemgik periodens bevægelser. Der er indgået 10 nye medlemmer. Der har været udgifter til 
vinsmagningsarrangementet den 13.1.2004 på ca. 7000 kr., samt et tilskud til Hasseris Gymnasium på 5000 kr. 

5. Faste udvalg 

Naboorienteringer 
Sorthøj - byggefelt A4 vedr. ændring af byggefeltet. Teknisk udvalg har i brev af 22.1.2004 meddelt Teknisk Forvaltning at 
vi ikke har kommentarer til naboorienteringen. 
 
Kong Christians Allé 43 vedr. lovliggørelse af mødelokale i tagetage. Teknisk Udvalg har i brev af 7.2.2004 meddelt 
Teknisk Forvaltning at vi ikke har kommentarer til naboorienteringen. 

01.04.2004 Medlemmerne modtager indkaldelse m.v.
15.04.2004 Generalforsamling
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Mail til Charlotte Lyngholm, Teknisk Forvaltning vedr. lokalplanen for Holbergkvarteret. I mailen anmodes Charlotte 
Lyngholm om at medvirke til at lokalplanarbejdet genoptages. 

Mail fra Gitte Ramhøj, Teknisk Forvaltning vedr. vore kommentarer til beplantningsplanen for Holbergkvarteret. I mailen 
takker Gitte Ramhøj for konstruktive kommentarer, og meddeler, at der vil blive iværksat en gennemgang af stiarealerne i 
Holbergkvarteret på baggrund af vore oplysninger om at der efter vor opfattelse er for kommunen ansvarspådragende 
niveauforskelle flere steder på flisearealerne. 

Øvrige emner er behandlet under pkt. 3 d. 

b. Trafikudvalget. 
Udover emner behandlet under pkt. 3 d var der ikke nyt fra trafikudvalget. 

c. Kulturudvalget. 
TTJ fremlagde det endelige resultat af vinsmagningsarrangementet, som viser en samlet udgift for Hasseris 
Grundejerforening på ca. 7000 kr. Heraf udgør annoncering i Nordjyske Stiftstidende 3.388 kr. Der var enighed om at det 
ved fremtidige arrangementer skal søges andre annonceringsformer for at holde udgifterne nede. 
 
6. Svalegården 
Pkt. behandlet under pkt. 3 f. 

7. Eventuelt 
a. Næste bestyrelsesmøde 
HD holder formentlig næste møde. HD informerer Formanden. 

b. Ændring af logo 
TTJ foreslog logoet tilrettet, dels med korrekt adresse: Peder Pårs Vej, dels med angivelse af emailadresse. KM finder Lise 
Færchs originalmateriale frem og leverer det til TTJ, som derefter udarbejder forslag til revideret logo. 
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