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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer: 
 
2. Godkendelse af referat af mødet den 15.1.2004 
Der var ikke kommentarer, hvorfor referatet kunne godkendes. 

3 Orientering fra formanden. 
a. Vandtårnet 
JS havde inden det aftalte møde med Skole- og Kulturforvaltningen undersøgt hvilke grundejerne, der ikke havde skrevet 
under på overdragelsen af Vandtårnet. Det drejede sig om 7, som Formanden herefter personligt kontaktede og fik 
underskrifter fra. Alle 61 ejere har herefter skriftligt bekræftet overdragelsen. Materialet blev tilstillet Skole- og 
Kulturforvaltningen på mødet den 16.3.2004, hvori bl.a. Rådmand Niels Bell og direktør Erik Ravn deltog fra Aalborg 
Kommune, samt JS og KM fra Hasseris Grundejerforening, samt Lars Christian Nordvig fra foreningen Det Ny Vandværk. 
Mødet gav ikke umiddelbart et svar på hvorfor Aalborg Kommune efter mere end et år endnu ikke har kunnet bringe de 
juridiske forhold i orden, men der blev givet tilsagn om at der straks ville blive taget fat på sagen, samt at vi inden 
generalforsamlingen den 15.4.2004 vil blive orienteret om status i sagen. JS har desuden telefonisk kontaktet Rådmand 
Henrik Thomsen, som har givet tilsagn om at medvirke til en hurtig løsning af sagen for så vidt angår den del Teknisk 
Forvaltning har ansvaret for. 

b. Bestyrelsens strategiseminar den 28.2.2004 
Hele bestyrelsen med undtagelse af PR deltog lørdag den 28.2.2004 i et strategiseminar i COWI's lokaler i Bymidten. 
Efterflg. har Formanden modtaget referat af dagen fra Susan Heilemann. Referatet er udsendt til hele bestyrelsen. Der var 
bred enighed om at dagen havde været både lærerig og konstruktiv, og at der er mange emner at arbejde videre med for 
næste års bestyrelse. 

c. Generalforsamlingen den 16.4.2004 
Bestyrelsen vil foreslå Esben Munk Sørensen som dirigent. Esben Munk Sørensen har indvilget i at opstille. Iflg. sædvane 
inviteres han til at deltage i bestyrelsesmiddagen kl. 18 inden generalforsamlingen. KM inviterer. 

Bestyrelsen vil foreslå arkitekt Mogens Husted Kristensen som suppleant i stedet for PR, som ikke ønsker at opstille. 
 
Beretningen blev gennemgået, og det blev besluttet at ændre i flg. afsnit: 
Afsnittet vedr. Vandtårnet strammes op m.h.t. bestyrelsens kritik af kommunens håndtering af sagen (JS) 
Teknisk Udvalgs beretning ændres på flg. pkt.: 
Der tilføjes et afsnit vedr. sagen om de glaserede tagsten i Hasseris Villaby. (JSK) 
Afsnittet vedr. Holbergkvarteret udvides med oplysning om beboermøde i forbindelse med høringsfasen for den kommende 
lokalplan. (JSK) 
Afsnittet vedr. lokalplan for Hasseris Bymidte flyttes til Teknisk Udvalgs beretning. (JSK) 
Trafikudvalget beretning ændres på flg. pkt.: 
Afsnittet vedr. Bymidten ændres således at trafikforholdene og lokalplanen adskilles, og omtalen af lokalplanen flyttes til 
Teknisk Udvalgs beretning (JSK) 
Afsnittet vedr. 3. LF ændres således at vi afventer udviklingen inden vi foretager os yderligere (JS) 

TTJ udarbejder i samråd med JS en Power Point præsentation til brug ved generalforsamlingen. NMJ låner COWI's 
projektor 

Tidsplan for generalforsamlingen: 

Bestyrelsesmødereferat 
Tidspunkt:  Torsdag den 18.3.2004 kl. 

19.30 
Sted: Hos Helle Dietz 

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: 15.4.2004 kl. 17.00 i Hasseris Kirkes mødelokale 

Afbud: Per Studsholt

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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Bestyrelsen samt evt. ægtefæller møder kl. 16 for at forberede generalforsamlingen (borddækning m.v.) 
KM bestiller øl, vand og mad i Super H til generalforsamlingen. Der skal påregnes 120 kuverter. 
KM bestiller mad og drikkevarer i Super H til bestyrelsesmiddagen. 
KM køber vingave til dirigent og afgående suppleant. 

d. Hasserisprisen 
Formanden har tilskrevet Jørgen Elsøe Jensen, som med glæde har accepteret bestyrelsens tildeling af Hasserisprisen år 
2004. KM har indkøbt Altovasen og indleveret den til gravering. Prisen uddeles efter pkt. 2, idet generalforsamlingen 
formelt suspenderes imens. 

e. Koncerten inden generalforsamlingen. 
HUL har aftalt de praktiske forhold omkring koncerten med Peter Villesen, Hasseris Gymnasium. Koncerten finder sted 
umiddelbart inden generalforsamlingen torsdag den 15. april 2004 kl. 19.00 - ca. 19.25 i Hasseris Kirke. 

f. Revideret logo og standard skrifttype. 
TTJ har udarbejdet forslag til nyt logo på brevpapir. Forslaget drøftedes, og der var enighed om at revidere forslaget, 
således at teksten "Hasseris Grundejerforening" deles over 2 linier i brevhovedet, og at adresse m.v. placeres i 
brevbunden. Endvidere besluttede bestyrelsen at anvende skrifttypen Verdana 10 pkt. som standard. 

4. Orientering fra kassereren. 
KM gennemgik periodens bevægelser. Der har været udgifter på godt 5000 kr. til afholdelse af strategiseminaret. Der er 
ikke modtaget regning fra Super H. KM rykker for afregning. 
 
a. Kontingent 2005. 
Bestyrelsen besluttede at foreslå en forhøjelse af kontingentet, således at der fra 2005 betales 125 kr. hvilket svarer til en 
forhøjelse på 25 kr. Begrundelsen er dels generelle prisstigninger, samt bestyrelsens ønske om at foretage investeringer 
på bl.a. IT-området. Kontingentet har siden 1999 været 100 kr. KM fremlægger forslaget på generalforsamlingen. 

5. Faste udvalg 
Teknisk Udvalg. 

Corfitzvej. 
Der er modtaget skrivelse i kopi fra Teknisk Forvaltning vedr. afslag på en beboer på Corfitzvejs ønske om at få fældet 
nogle træer. Teknisk Forvaltning henviser til træplantningsplanen for Holbergkvarteret. Udvalget har taget svaret ad 
notam. 

M. A. Schultzvej 18 
Der er modtaget en skrivelse fra Teknisk Forvaltning vedr. et byggeri på M.A. Schultzvej som svar på en forespørgsel fra 
udvalget vedr. lovligheden. Teknisk Forvaltning meddeler, at sagen vil blive bragt på Aalborg Kommunes Tekniske udvalgs 
møde med henblik på at få igangsat en fysisk lovliggørelse af byggeriet i forhold til gældende regler i 
bygningslovgivningen. Af referat af Teknisk Udvalgs møde den 4.3.2004 fremgår, at udvalget har godkendt Teknisk 
Forvaltnings indstilling. 

Tagstenssagen i Hasseris Villaby. 
Iflg. referat af Aalborg Kommunes Tekniske Udvalgs møde den 4.3.2004 drejer sagen sig om at mindst 26 beboere i 
området har udskiftet eksisterende tagdækning med glaseret tegl, uden at spørge Aalborg Kommune om tilladelse, hvilket 
klart fremgår af lokalplan 05-037 for området, som siger, at der ikke må foretages ydre ændringer af huse med middel 
eller høj bevaringsværdi, uden forudgående tilladelse fra Aalborg Kommune. Sagen er opstået fordi en beboer på Kong 
Christians Allé havde søgt og fået afslag, hvorefter han havde klaget til Aalborg Kommune over at mange andre i området 
tilsyneladende havde fået tilladelse, hvilket altså viste sig kun i 4 tilfælde ud af 30 havde været tilfældet. Aalborg 
Kommunes Teknisk Udvalg har besluttet at fastholde afslaget til klageren, og at man dermed vil håndhæve lokalplanens 
bestemmelser. Man vil inden sommerferien afdække problemets omfang, og derefter gå i gang med at lovliggøre de 
nævnte 26 sagsforhold. Det bemærkes samtidig, at der formentlig vil være flere forhold end de 26, der skal lovliggøres. En 
lovliggørelse kan ske enten ved at give dispensation, eller kræve tagbeklædningen ændret. Det er Aalborg Kommunes 
vurdering, at ca. halvdelen af de 26 sager vil kunne opnå tilladelse. 

Sagen har haft stor interesse fra pressens side, og både JS og JSK har overfor pressen givet udtryk for at vor klare 
holdning er, at bestemmelserne i lokalplanen skal overholdes, og at vi støtter Aalborg Kommunes bestræbelser på at sikre 
de arkitektoniske værdier i området. Bestyrelsen bakkede entydigt op om denne holdning. 

Holbergkvarteret. 
Udvalget har i mail af 25.2.2004 modtaget svar på en henvendelse til Teknisk Forvaltning vedr. status på den bevarende 
lokalplan for Holbergkvarteret, der er under udarbejdelse. I mailen meddeles, at der indenfor kort tid vil blive udpeget en 
ny planlægger, og at vi snarest herefter kontaktes om det videre tidsforløb. 

b. Trafikudvalget. 
Udvalget havde intet nyt, men JS bemærkede, at han i forbindelse med en telefonsamtale med Rådmand Henrik Thomsen 
havde udbedt sig tegningsmateriale vedr. trafiksikringsprojektet i Bymidten, idet vi har hørt at projektet skulle være klart 
til offentliggørelse. Henrik Thomsen har lovet at sikre, at Hasseris Grundejerforening holdes informeret om projektet. 

c. Kulturudvalget. 
Der henvises til pkt. 3 e. 
 
6. Svalegården 
HD orienterede om, at hun har anmodet formanden for Svalegårdens bestyrelse om at der indkaldes til et med ejerkredsen 
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med henblik på at drøfte Svalegårdens fremtidige anvendelse. I brevet understreges det, at Aalborg Kommune bør 
repræsenteres ved mødet, samt at mødet skal holdes inden der tages fat på drøftelser omring en ny forpagtningsaftale. 

7. Eventuelt 
Der er modtaget en ansøgning om støtte fra FDF vedr. ombygning af Pumpehuset ved Annebergstien. JS meddeler FDF, at 
vi først kan behandle ansøgningen på et møde efter generalforsamlingen i april 
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