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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 med tilføjelse af 3.d: Ansøgning fra Solbyens Ejerlaug og 3.e: Holbergspillet 
 
2. Godkendelse af referat af mødet den 16.6.2004 
Der var ikke kommentarer, hvorfor referatet kunne godkendes. 

3 Orientering fra formanden. 

a. Svalegården 
JS udleverede notat fra møde med Svalegårdens forpagter Arne Kristensen (AK) den 10.8.2004. Mødet var 
foranlediget af et ønske fra AK om at få Hasseris Grundejerforening tilbage som kunde. JS gennemgik 
notatet som indeholder en oversigt over betingelser som AK stiller for at vi kan benytte Svalegården. 
Bestyrelsen besluttede, at der på den foreliggende grundlag ikke ønsker at benytte Svalegården, idet der 
efter bestyrelsens opfattelse ikke er tale om at AK lever op til sin forpligtigelse om tilbyde ejerne rimelige 
priser ved afholdelse af benyttelse af lokalerne møder. 

Bestyrelsen besluttede at JS meddeler dens beslutning. 

Bestyrelsen drøftede herefter mulighederne for at få Svalegården omdannet til et lokalt kulturhus, som 
foreninger og klubber kan benytte til deres aktiviteter uden at skulle betale restaurationspriser. Det er iflg. 
HD forbundet med omkostninger at opsige forpagteren, idet man i.h.t. erhvervslejeloven skal kompensere 
forpagteren for mistede indtægter, uanset at man iflg. forpagtningsaftalen er berettiget til at opsige 
forpagtningsaftalen med 1 års varsel. 

Bestyrelsen finder i øvrigt at den nuværende leje- og forpagtningsaftale ensidigt er til fordel for 
forpagteren, og pålagde derfor HD at arbejde for at aftalerne genforhandles snarest muligt. Endvidere er 
det bestyrelsens opfattelse, at administrationen af aftalerne i urimelig grad tilgodeser forpagteren. 

Endelig pålagde bestyrelsen HD at arbejde for at bestyrelsen for Svalegården snarest indkalder 
ejerkredsen til en drøftelse af Svalegårdens fremtid, idet bestyrelsen ønsker afklaret om der i ejerkredsen 
er stemning for at arbejde for at omskabe Svalegården til et aktivt kulturhus i Hasseris. 

b. Vandtårnet 
JS har fortsat jævnlig kontakt med Skole- og kulturforvaltningen. Seneste status er, at der er lavet en 
beregning over omkostningerne ved en renovering af vandtårnet, som iflg. Holger Høst fra Skole- og 
kulturforvaltningen viser, at det vil blive så kostbart, at de ikke har mulighed for at finansiere den på 
nuværende tidspunkt. Det har ikke været muligt at få oplyst hvor meget det vil koste. Imidlertid er der 
givet tilsagn om, at man i år vil renovere området omkring vandtårnet. Præcis tidsplan kendes er ikke 
oplyst. 

c. Strategimøde den 25.9.2004 

Referat af bestyrelsesmøde i Hasseris Grundejerforening 
Tidspunkt:  Torsdag den 19.8.2004 kl. 

19.30 
Sted: Hos Per Studsholt 

Deltagere:  Jørgen Svensson (JS)  Afbud: Niels Melchior Jensen (NMJ) 
  Torben Thorup Jensen (TTJ)    Knud Melby (KM)  
  Hans Ulrik Larsen (HUL)      
  Helle Dietz (HD)       
 Per Studsholt (PS)   
 Mogens Husted Kristensen (MHK)    
 Jens Skovgaard (JSK), referent   
Næste møde: Lørdag den 25.9.2004 kl. 9.00 hos COWI (holdes i.f.m. strategimøde) 
Afbud: Ingen
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Mødet holdes i COWI's lokaler, som velvilligt er stillet til rådighed. TTJ udarbejder oplæg til mødet, baseret 
på resultatet af de handlingsplaner, der blev udarbejdet på bestyrelsens strategiseminar. 

d. Ansøgning om tilskud fra Solbyens ejerlaug 
Solbyens ejerlaug har fremsendt anmodning om tilskud til indkøb af nye fodboldmål til legepladsen. 
Bestyrelsen besluttede at give et tilskud på 3000 kr. Beløbsstørrelsen skal ses i sammenhæng med at 
bestyrelsen finder, at man burde kunne forvente en større tilslutning til Hasseris Grundejerforening i 
Solbyen, når man tager bestyrelsens tidligere generøse tilsagn om tilskud til indkøb af legeredskaber og 
flagstang i betragtning. JS meddeler bestyrelsen beslutning. 

e. Holbergspil 
JS har været i kontakt med Henrik Trenschow, som kunne oplyse at Aalborg Kommune forventes at stille 
krav om at Holbergspillene afvikles i Aalborg slot som betingelse for at give tilskud.  

4. Orientering fra kassereren. 
KM havde meldt forfald til mødet, men havde fremsendt driftsregnskab og status. Der er indgået 4400 kr i 
kontingent, og der har været afholdt udgifter på i alt 3800 kr, til diverse løbende udgifter. 

5. Faste udvalg 
a. Teknik- og trafikudvalget. 

Lokalplan 05-071 Hasseris Bymidte. 
Forslaget er pt. ude i offentlig høring. Fristen er forlænget til den 27.8.2004. Bestyrelsen drøftede hvorvidt 
det igangværende trfiksikringsprojekt i Bymidten må anses at opfylde vor betingelse for en accept af 
lokalplanen. Bestyrelsen finder at trafiksikringsprojektet må anses for at være en discountløsning, men at 
den dog forbedrer trafikforholdene. Bestyrelsen vil derfor ikke gøre indsigelse mod lokalplanen. 

Ny lokalplan for Villabyen. 
På mødet med Henrik Thomsen den 10.8.2004 (omtalt nedenfor) kunne Rådmanden oplyse, at man 
forventer at der succesivt udarbejdes 7 lokalplaner for det område, som den nuværende lokalplan dækker. 
Samtlige huse i området er blevet fotograferet i løbet af sommeren. 

Trafiksikring af Bymidten. 
I brev af 13.7.2004 har udvalget meddelt Rådmand Henrik Thomsen, at vi finder Teknisk forvaltnings 
afvisninger af vore forslag til forbedringer af det af kommunen udarbejdede forslag kritisabel, og anmoder 
Henrik Thomsen om at gå ind i sagen. Efterflg. indbød Henrik Thomsen udvalget til et møde den 
18.8.2004, hvor JS, TTJ og JSK deltog. På mødet havde udvalget mulighed for at forelægge Rådmanden 
sine synspunkter. Henrik Thomsen oplyste, at igangsætningen den kommende weekend ville blive 
offentliggjort i dagspressen, og at projektet ville blive igangsat umiddelbart herefter, hvilket kan 
konstateres at være sket. Henrik Thomsen oplyste at han ville tage sagen med på mødet i Teknisk udvalg 
den 19.8.2004. Resultatet heraf kendes ikke 

Naboorientering M. A. Schultzvej 18. 
I brev af 23.6.2004 har Aalborg Kommune meddelt beboeren afslag på ansøgning om dispensation, samt 
pålagt beboeren inden 6 uger at udarbejde en plan for lovliggørelse af byggeriet. 

Hasseris Bymidte 2 (Statoil). 
I brev af 2.8.2004 har vi modtaget brev fra Teknisk Forvaltning hvori vor klage over det opsatte prisskilt 
afvises. 

Kong Christians Allé 27. 
Udvalget har været i kontakt med ejeren af ejendommen, som har oplyst at der er modtaget mundtligt 
tilsagn fra Teknisk Forvaltning forinden opsætning af hegn, som i øvrigt er opsat mindst 30 cm. inde på 
grunden. Desuden har Teknisk Forvaltning overfor ejeren givet tilsagn om at plante hæk udenfor hegnet, 
dog kun i en højde på 80 cm. Udvalget er af den opfattelse, at hækken skal op i samme højde som hegnet 
for at skjule dette mod vej. Udvalget agter at meddele Teknisk forvaltning dette, når det modtager svar på 
forespørgslen. 

b. Strukturudvalget 
Medlemsgrundlaget drøftes og besluttes på strategimødet den 25.9.2004 

c. Kulturudvalget 
Drøftelse af arrangementer, bl.a. opera i Rotunden. 

6. Eventuelt 
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Der var ikke bemærkninger under dette pkt. 
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