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Formanden indledte mødet med at takke for bestyrelsens gave i anledning af hans 70 års fødselsdag. 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer: 
 
2. Godkendelse af referat af mødet den 12.5.2004 
Der var ikke kommentarer, hvorfor referatet kunne godkendes. 

3 Orientering fra formanden. 

a. Udvalgskommissorier 
Realiseringen af strategiplanen skal bl.a. ske gennem de enkelte udvalgs arbejde. Formanden foreslog 
derfor at strategiplan og udvalgskommissorier drøftes på et udvidet bestyrelsesmøde lørdag den 
25.9.2004 kl. 9 - 17 hos COWI. Niels Melchior aftaler lån af lokale m.v. 

På et senere bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen følger op på strategiplanen inviteres Susan Heilemann, 
COWI. 

TTJ udleverede oplæg til udvalgskommissorier for IT-udvalget og Strukturudvalget. Disse vil indgå i mødet 
den 25.9.2004. 

JSK oplyste at beskrivelsen af Teknik-og trafikudvalget er lagt på hjemmesiden under udvalg.  

b. Hasserisstuerne / Svalegården 
Formanden oplyste at Foreningen Hasserisstuerne har tilskrevet bestyrelsen for Svalegården. I brevet 
anmoder foreningen om adgang til at benytte lokaler i Svalegården til foreningens aktiviteter. HD kunne 
oplyse, at brevet er stilet til hende med kopi til Anders Næsby, Ole Dahl og Jan Andersen. KM kunne 
oplyse, at Anders Næsby har aftalt møde med Hasserisstuerne i denne måned. HD oplyste, at hun ikke har 
modtaget oplysning fra Anders Næsby om et sådant møde, hvorfor hun vil kontakte Næsby i denne 
forbindelse.  

c. Vandtårnet 
Formanden orienterede om udviklingen omkring Vandtårnet. Formanden har flere gange været i kontakt 
med Skole- og Kulturforvaltningen for at høre hvordan planerne for renovering af tårnet og det 
omliggende areal skrider frem. I samarbejde med Teknisk Forvaltning er der i øjeblikket ved at blive 
udarbejdet en økonomisk vurdering af renoveringen. Formanden holder fortsat kontakt med Skole- og 
kulturforvaltningen for at holde sig informeret, samt sikre at arbejdet udføres. Formanden udtrykte en vis 
frustration over langsommeligheden i sagsbehandlingen og den tilsyneladende manglende viden om de 
formelle regler omkring overtagelsen. Bestyrelsen gav udtryk for enighed med Formanden, men mener 
ikke at vi på nuværende tidspunkt skal gå i offentligheden med sagsforløbet. 

d. Skt. Hans arrangement v/Lions Hasseris 
Formanden har meddelt Lions, at bestyrelsen ikke udsender noget nyhedsbrev inden Skt. Hans, hvorfor vi 

Referat af bestyrelsesmøde i Hasseris Grundejerforening 
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ikke kan hjælpe med udsendelse af invitationen til dette års arrangement. 

e. Strategiopfølgning 
Susan Heilemann (SH) har ringet til Formanden for at høre om det videre arbejde med strategiplanen. 
Formanden har orienteret SH om at realiseringen af strategiplanen dels foregår løbende i bestyrelsen og 
udvalgene, dels at bestyrelsen i løbet af bestyrelsesåret agter at udarbejde handlingsplaner for de enkelte 
udvalg (se pkt. 3. a). 

f. Hjemmesiden 
Formanden udtrykte tilfredshed med den nyligt foretagne ændring af hjemmesidens layout, som nu 
fremtræder mere brugervenlig. Bestyrelsens interne side er også omlagt, således at det nu i højere grad 
kan anvendes som bestyrelsens "elektroniske arkiv". Bestyrelsen tilsluttede sig Formandens opfattelse. På 
forslag af JSK besluttedes det at korrespondance fremover alene fremsendes til JSK, som lægger det ind 
på den interne side, og fremsender en mail til det udvalg, der skal behandle sagen. KM sørger for at 
nedfotografere dokumenter i A3 format til A4 format, og evt. indscanne fysiske dokumenter. 
Dokumenterne fremsendes derefter til JSK som vedhæftede filer til en mail. 

JSK anmodede om bestyrelsens tilslutning til at indehaveren af domænenavnet www.Hasseris.dk tilbydes 
en godtgørelse for at overdrage navnet til Hasseris Grundejerforening. Bestyrelsen godkendte at JSK kan 
tilbyde en evt. godtgørelse svarende til de faktiske udgifter som indehaveren har haft ved at være 
indehaver af navnet. Efter overtagelsen skal siden i første omgang anvendes som "link" til Hasseris 
Grundejerforenings hjemmeside. 

4. Orientering fra kassereren. 
KM gennemgik periodens bevægelser. Der er indkommet yderligere 6.500 kr. i kontingentindtægter. Der 
har været udgifter for ca. 10.000 kr. , som primært kan henføres til de årlige tlf. godtgørelser til 
bestyrelsesmedlemmer og løn til kasserer. 

KM udleverede de aftalte beløb til dækning af telefonudgifter og modtog kvittering for disse. 

5. Faste udvalg 
a. Teknik- og trafikudvalget. 

Lokalplan 05-063 Holbergkvarteret. 
Udvalget har den 4.6.2004 holdt møde med Teknisk Forvaltning vedr. den bevarende lokalplan for 
Holbergkvarteret. Fra Teknisk Forvaltning deltog afdelingsleder Thina Wallin og arkitekt Karin Højlund, der 
er udpeget en ny sagsbehandler på lokalplanen. Fra udvalget deltog TTJ og JSK. Mødet havde som formål 
at få drøftet såvel Teknisk Forvaltnings som vore forventninger til lokalplanen, som nu endelig kan komme 
i gang igen efter at det har ligget stille siden Chalotte Lyngholm blev flyttet til andre opgaver i Teknisk 
Forvaltning.  

I brev af 7.6.2004 har Karin Højlund fremsendt en opsummering af mødet, som tog udgangspunkt i det 
principgrundlag Hasseris Grundejerforening har udarbejdet tilbage i september 2002, og som tidligere har 
været drøftet med Teknisk Forvaltning. Der er enighed om at basere lokalplanen på flg. principper: 

1. Lokalplanen skal sikre det oprindelige idégrundlag bevaret, således at såvel det oprindelige 
beplantningsmæssige præg som det bygningsmæssige præg sikres fastholdt gennem lokalplanen. 

2. Lokalplanen skal give beboerne en nemmere tilgang til gældende bestemmelser, dels ved at erstatte 
de eksisterende deklarationer af lokalplanen, dels gennem illustrationer og letfattelige beskrivelser. 

Senere på sommeren vil udvalget tage imod en indbydelse fra Stadsgartneren til et møde, hvor også 
beplantningsplanen for Holbergkvarteret vil blive drøftet m.h.p. indarbejdelse i lokalplanen. Karin Højlund 
gav på mødet tilsagn om at deltage i dette møde. 

Lokalplan 05-071 Hasseris Bymidte. 
Aalborg Byråd har på sit møde den 24.5.2004 vedtaget et lokalplanforslag for Hasseris Bymidte. 
Lokalplanen indeholder mulighed for en udvidelse af forretningen Super H med ca. 50%, men afskærer 
samtidig muligheden for en yderligere udvidelse udover den eksisterende bygningsmasse. Venstre har i en 
mindretalsudtalelse tilkendegivet at de ønsker mulighed for yderligere udvidelser på området bag Statoil. 
Forslaget er nu sendt i offentlig høring med frist frem til 19.8.2004. 

Bestyrelsens holdning er uændret, at en forudsætning for at vi kan tilslutte os lokalplanen er: 
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1. at ny- og ombygning skal sikres udført i samme bygningsstil som den eksisterende 

2. at p-forholdene sikres 

3. at reklamering begrænses 

4. at de trafikmæssige forhold i området sikres 

Udvalget vil i løbet af sommeren udarbejde kommentarer til lokalplanen. 

Trafiksikring af Bymidten. 
I brev af 4.6.2004 er der fremsendt svar til Teknisk Forvaltning med kommentarer til 
trafiksikringsprojektet. Det er fortsat udvalgets opfattelse at projektet ikke lever op til vore forventninger, 
idet projektet ikke vil sikre den ønskede hastighedsdæmpning, ligesom det ikke i tilstrækkeligt omfang er 
sikret, at der ikke kan parkeres på vestsiden af Hasserisvej. Vi har desuden påpeget at vi fortsat opfatter 
trafiksikringen som en væsentlig forudsætning for at vi kan acceptere udvidelsen af Super H. 

Naboorientering M. A. Schultzvej 18. 
I brev af 15.5.2004 er der fremsendt svar på naboorientering hvori der gøres indsigelse mod den ansøgte 
dispensation. I brevet anbefales en fysisk lovliggørelse, hvilket i praksis vil sige, at beboeren skal ændre 
sit byggeri så det overholder gældende bestemmelser. Sagen er berammet på Teknisk udvalgs den 
17.6.2004. Af sagsfremstillingen fremgår, at en lang række beboere har gjort indsigelse. Teknisk 
Forvaltning har indstillet til Teknisk Udvalg at følge indsigelserne og kræve byggeriet lovliggjort. 

Naboorientering Per Degns Vej 10. 
Vi har modtaget naboorientering vedr. en tilbygning til ejendommen. Udvalget har i brev af 15.6.2004 
gjort indsigelse mod den ansøgte dispensation om overskridelse af højdegrænseplanet, hvorimod vi kan 
acceptere den ansøgte overskridelse af bebyggelsespct. , idet der er tale om en påbygning af tagetage. 

Naboorientering Thyboevej 9. 
I brev af 8.6.2004 har vi modtaget naboorientering vedr. opførelse af en tilbygning, som vil betyde en 
overskridelse af bebyggelsespct., idet den vil stige fra 22 til 26. I området er den maksimalt tilladte 
bebyggelsespct. 20. I brevet henvises imidlertid til det igangværende lokalplanarbejde for 
Holbergkvarteret, som forventes at betyde en forhøjelse af bebyggelsespct. fra 20 til 25. Udvalget ønskede 
en drøftelse i bestyrelsen vedr. vor principielle holdning til overskridelser af bebyggelsespct. Bestyrelsen 
tilkendegav, at der ifm. tilbygninger som udgangspunkt. skal gøres indsigelse imod overskridelser, idet det 
er væsentligt at undgå en yderligere fortætning af området. Vort udgangspunkt for Holbergkvarteret er en 
bebyggelsespct. på 25, og denne grænse skal administreres restriktivt i byggesager. Udvalget fremsender 
derfor indsigelse. 

Naboorientering Vestermarksvej 8. 
I brev af 20.5.2004 har vi svaret på naboorienteringen vedr. en ombygning af ejendommen. Udvalget har 
meddelt at vi ikke har kommentarer til naboorienteringen. 

Vestermarksvej 20. 
I brev af 28.5.2004 har Teknisk Forvaltning svaret på vor henvendelse af 11.5.2004. I brevet meddeles, 
at man har rykket ejeren for bemærkninger til sagen, ligesom der henvises til at Teknisk Forvaltning skal i 
gang med en registrering af de faktiske forhold. I brev af 4.6.2004 har vi svaret at vi skal anbefale at der 
sættes en tidsfrist overfor ejeren, samt at sagen sendes i Teknisk Udvalg, såfremt beboeren ikke kan 
dokumentere at den oprindelige dispensation er overholdt. 

Hasseris Bymidte 2 (Statoil). 
I brev af 7.6.2004 har vi klaget over opstilling af et stort prisskilt med lysende bogstaver, som vi finder 
dominerende og skæmmende for området. I brev af 10.6.2004 har vi modtaget kvittering for brevet. 

Skibstedsvej 6 a-b. 
I brev af 8.6.2004 har vi klaget over et nyt hegn opstillet i skel på hjørnet af Skibstedsvej og Nordvestvej, 
som vi finder i strid med lokalplan 05-037. I brev af 14.6.2004 har vi modtaget kvittering for brevet. 

Nordvestvej 4. 
I brev af 7.6.2004 har vi klaget over et nyt hegn opstillet i skel, som vi finder i strid med lokalplan 05-037. 
I brev af 10.6.2004 har vi modtaget kvittering for brevet. 

Hjørnet af Anders Borchs Vej og Kong Christians Allé. 
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I brev af 5.6.2004 til Teknisk Forvaltning er der fremsendt forespørgsel vedr. et nyopført hegn mod vej, 
som vi finder i strid med lokalplan 05-037. Der er ikke modtaget kvittering for brevet. 

b. Strukturudvalget. 
Bestyrelsen drøftede en evt. udvidelse af den nuværende områdeafgrænsning for Hasseris 
Grundejerforening, som er ét af emnerne i strategiplanen. Det mest vidtgående forslag er at udvide 
området til at omfatte hele Hasseris Sogn. Bestyrelsen er af den opfattelse, at der dels bør tages hensyn 
til bestyrelsens mulighed for at administrere området, dels at det bør sikres, at den potentielle 
medlemskreds opfatter sig som boende i Hasseris. 
Bestyrelsen besluttede derfor at strukturudvalget skal arbejde videre med et forslag til vedtægtsændring, 
som omfatter en udvidelse af medlemsområdet til at inkludere området syd og øst for Nørholmsvej. Dvs. 
at "Kunstnerkvarteret" (Hasseris Enge) samt området omkring Under Lien inddrages. 
 
Bestyrelsen drøftede hvordan den medlemsdækningen i det nuværende område forøges fra de i dag ca. 
50%. Bestyrelsen ønsker at strukturudvalget i første omgang skaber et mere præcist overblik over 
dækningen i området, herunder dækningen på de enkelte veje.  

En række idéer til promovering af Hasseris Grundejerforening, som bl.a. HUL har udarbejdet skal herefter 
iværksættes af udvalget. 

c. Kulturudvalget. 
Formanden ønskede en drøftelse af evt. kulturelle arrangementer i eftersommeren, og fremkom med 
forslag om at få et cirkus til at stille op i Rotunden. Yderligere aktiviteter såsom at give 
ungdomsorganisationer mulighed for deltage blev foreslået af bl.a. PS. Bestyrelsen var dog enige om, at 
det på nuværende tidspunkt må betragtes som for sent at iværksætte noget arrangement, hvorfor det 
besluttedes at sigte mod et arrangement til næste sommer, dog afhængigt af evt. afholdelse af 
Holbergspil. 

KM oplyste at juletræet ved Hasseris Kirke vil blive indkøbt i løbet af sommeren og plantet som aftalt med 
Hasseris Kirkes menighedsråd. I.f.m. juletræsarrangementet vil der igen være dukkespil i Krypten fra kl. 
15 - 15.30. 
 
HD oplyste at der hverken er afholdt generalforsamling eller bestyrelsesmøde i maj som det ellers var 
blevet oplyst overfor hende af formanden for Svalegårdens bestyrelse Anders Næsby. HD har fået oplyst 
at årsagen er, at regnskabet ikke er klart. Det vides således ikke hvornår det næste møde vil blive holdt. 
Bestyrelsen har således fortsat ikke modtaget noget tilsagn om et møde med ejerkredsen mhp. en 
drøftelse af Svalegårdens fremtid. Derimod har bestyrelsen jf. pkt. 3.b fået oplysninger om, at Anders 
Næsby har inviteret Hasserisstuerne og forpagteren til et møde mhp. at overdrage lokaler til foreningen. 
Bestyrelsen finder denne fremgangsmåde kritisabel, og har anmodet HD om snarest at tage kontakt til 
Anders Næsby for at sikre at Hasseris Grundejerforenings ønske om et møde med ejerkredsen afholdes 
inden der indgås aftaler med både forpagter og foreninger om brug af Svalegården. 

Bestyrelsen kan i øvrigt konstatere at den nuværende forpagtningsaftale ikke indeholder bestemmelser om 
udløb af forpagtningsaftalen. Aftalen skal derfor opsiges af bestyrelsen før der kan ske ændringer af de 
eksisterende forhold. Bestyrelsen anmodede HD om at sikre at forpagtningsaftalen opsiges snarest muligt 
for at sikre mulighed for ændringer i retning af Svalegården som et kulturhus, der er åbent foreninger o.l. 
i Hasserisområdet. 

Desuden anbefales det at bestyrelsen for Svalegården overvejer om det vil være mere hensigtsmæssigt at 
vælge en formand der i højere grad kan tilgodese Hasseris Grundejerforenings ønsker om dialog med 
ejerkredsen. 

7. Eventuelt 
KM udleverede en mail fra "NordSource" med invitation til deltagelse i et møde den 17.6.2004 vedr. 
etablering af et callcenter til henvendelser vedr. dagrenovation. Bestyrelsen finder ikke at dette 
arbejdsområde falder indenfor Hasseris Grundejerforenings arbejdsområde, hvorfor Formanden blev 
anmodet om at svare "NordSource" at vi ikke ønsker at deltage i mødet. 

Page 4 of 4Bestyrelsesmøde 16.6.2004

22-02-2013file://E:\HG-portalen\20040616 Referat.htm


