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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer: 
 
2. Godkendelse af referat af mødet den 18.3.2004 
Der var ikke kommentarer, hvorfor referatet kunne godkendes. 

3 Orientering fra formanden. 

a. Generalforsamlingsforberedelse 
JS oplyste at beretningen var fremsendt til Nordjyske Stiftstidende, samt at de var inviteret til at deltage i 
generalforsamlingen. 
Bestyrelsen drøftede dens holdning til de af N. O. Fruensgaard 2 fremsatte forslag til generalforsamlingen. 
Bestyrelsen kunne ikke gå ind for det fremsatte forslag om vedtægtsændring vedr. fristen for 
fremsendelse af forslag. Begrundelsen herfor var, at det ville betyde en separat udsendelse til samtlige 
medlemmer, en udgift på ca. 8.000 kr. Bestyrelsen vil dog stille sig positivt til i løbet af det kommende år 
at se på hvilke andre muligheder der er for at ændre de nuværende vedtægter. 
Bestyrelsen kunne heller ikke gå ind for anvendelse af Rotunden i Holbergkvarteret til Sociale og kulturelle 
formål. Dels anvendes Rotunden efter bestyrelsens opfattelse af både skole og børneinstitutioner, dels har 
Hasseris Grundejerforening allerede et samarbejde omkring det årlige Skt. Hans arrangement, som Lions 
arrangerer. 

Da Verner Leth er afgået ved døden efter at indkaldelse til generalforsamling er udsendt, vil bestyrelsen i 
stedet foreslå Verner Larsen, Thyboevej som revisor. 

b. Vandtårnet 
JS oplyste, at han havde rykket Rådmand Niels Bell for svar vedr. Vandtårnet. JS havde fået oplyst, at 
Aalborg Kommune havde undersøgt ejerforholdene til det grundstykke, hvor Vandtårnet står. Resultatet 
var, at der ikke findes noget tinglyst skøde på grunden, hvorfor der alene er tale om, at ejerne af 
Vandtårnet, som er foreningen Hasseris Ny Vandværk, har vundet hævd på grundstykket. I og med, at 
samtlige 61 interessenter nu har fraskrevet sig retten til Vandtårnet, og Aalborg Kommune har accepteret 
at overtage det, må sagen nu betragtes som værende løst. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke 
konkrete planer for renoveringen af såvel tårnet som grundstykket. Bestyrelsen vil følge op på det videre 
forløb, og forventer at blive inddraget i udformningen af anlægget, hvor bestyrelsen bl.a. vil arbejde for at 
Vandværksvej lukkes i den ende hvor Vandtårnet ligger. 

4. Orientering fra kassereren. 
KM meddelte, at der ikke har været særlig bevægelser i perioden. Endvidere forelagde KM forslag til 
mødedatoer for det kommende bestyrelsesår. KM reviderer kalenderen i.h.t. bestyrelsens ændringer og 
fremsender oversigt til den nye bestyrelse. 
 
5. Faste udvalg 
a. Teknisk Udvalg. 

Referat af bestyrelsesmøde i Hasseris Grundejerforening 
Tidspunkt:  Torsdag den 15.4.2004 kl. 

17.00 
Sted: Hasseris Kirkes mødelokale 

Deltagere:  Jørgen Svensson (JS)  Afbud: Per Studsholt (PS)  
  Torben Thorup Jensen (TTJ)    Niels Melchior Jensen (NMJ)  
  Hans Ulrik Larsen (HUL)      
  Helle Dietz (HD)       
 Knud Melby (KM)    
 Jens Skovgaard (JSK), referent    
 Preben Rottbøll (PR)   
Næste møde: 12.5.2004 kl. 19.30 hos Jørgen Svensson 
Afbud: Ingen
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Ny lokalplan for Hasseris Villaby og Klostermarken 05-037 
JSK orienterede om at Aalborg Kommunes tekniske udvalg på et møde den 1. april har drøftet behovet for 
en ny lokalplan til erstatning af den nuværende lokalplan, som bl.a. på baggrund af den såkaldte 
tagstenssag har vist sig vanskelig at administrere. Teknisk Forvaltning har i en omfattende 
sagsfremstilling redegjort for problemstillingen, som bl.a. består i, at lokalplanen pålægger ca. 650 huse, 
som er bygget før 1940 særlige restriktioner ved ændringer af husenes ydre udformning, og at disse 
restriktioner betyder, at der i hvert enkelt tilfælde skal ske en naboorientering. 

JSK har i et interview i Nordjyllands Radio givet udtryk for, at Hasseris Grundejerforening gerne vil deltage 
i en evt. revidering af den nuværende lokalplan. Dette synspunkt bakkede bestyrelsen op. Endvidere 
foreslog JSK at bestyrelsen inddrager lokal ekspertice i dette arbejde. Bestyrelsen erklærede sig enig heri. 

Mester Eriks Vej 27 
Teknisk Udvalg har modtaget en skrivelse af 26.3.2004 fra Teknisk Forvaltning, hvori man meddeler at 
ejeren af Mester Eriks Vej 27 nu har ændret sit byggeprojekt således at det ikke kræver dispensation fra 
byggereglementet. Brevet er fremsendt fordi Hasseris Grundejerforening havde gjort indsigelse mod et 
tidligere projekt på samme adresse, som var sendt i naboorientering. 

Hasserishøj 15 
JSK fået en henvendelse fra Jørgen Møller Jensen, Hasserishøj 14, som har vedlagt et omfattende 
korrespondance vedr. to klagesager mod ejeren af Hasserishøj 15. JSK gennemgik forløbet af de to 
klagesager, som begge er afsluttet fra Aalborg Kommunes side. Bestyrelsen besluttede at den ikke vil gå 
ind i disse sager, da de er behandlet og afsluttet. 

b. Trafikudvalget. 
Udvalget har i brev af 26.3.2004 modtaget et skitseprojekt for ombygningen af strækningen af Hasserisvej 
mellem krydset Stolpedalsvej/Hasserisvej og Svalegårdsvej fra Rådmand Henrik Thomsen. I brevet 
meddeles det at etape 3, som omfatter strækningen fra Statoil til krydset Stolpedalsvej/Hasserisvej vil 
blive udført i 2004. 

Udvalget har fremsendt kommentarer til projektet, og har heri påpeget problemer ved den foreslåede 
løsning, bl.a. at krydsningshullet i midterhellen ikke er placeret ud for stierne på begge sider af vejen. 
Endvidere bør der ved bump og bredere midterhelle sikres hastighedsdæmpning på strækningen, ligesom 
det skal sikres, at der ikke kan parkeres ud for den brede stil ind til Super H. og Guldbageren, f.eks. ved 
anlæggelse af nye granitkantsten. Endelig påpeges behovet for en 4. etape, som skal omfatte anlægning 
af rundkørsel i krydset Stolpedalsvej/Hasserisvej. 

Bestyrelsen tog orienteringen ad notam. 

c. Kulturudvalget. 
KM kunne oplyse, at der truffet aftale med Hasseris Kirkes menighedsråd om at plante et grantræ på 
hjørnet af Svalegårdsvej og Hasserisvej. Hasseris Grundejerforening anskaffer træet, og menighedsrådet 
sørger for plantning og pasning. 
 
6. Svalegården 
HD oplyste, at hun ikke har modtaget svar på brev af 10.3.2004, som er fremsendt til formanden for 
Svalegårdens bestyrelse, Advokat Næsby, hvori Hasseris Grundejerforening anmoder formanden om at 
indkalde til et møde med ejerkredsen for at drøfte Svalegården fremtidige funktion. 

7. Eventuelt 
TTJ orienterede om et program, Vig Foreningsprogram, som har været omtalt i dagspressen. Programmet 
er gratis og kan anvendes til administration i foreninger og klubber. Det aftaltes, at JSK downloader 
programmer og afprøver det. 
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