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Formanden indledte mødet med at takke COWI for at stille lokale til rådighed, og orienterede om planen 
for dagens forløb. Efter bestyrelsesmødet var der bestilt en lettere anretning, hvorefter bestyrelsen ville 
fortsætte strategidrøftelserne fra januar m.h.p. at få opstillet en konkret handlingsplan for de mere 
fremadrettede aktiviteter i bestyrelsen. 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af 3.d: Henvendelse fra Gl. Hasseris Skole vedr. ansøgning om 
tilskud og 3.e: Orientering fra PS. 
 
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 har fremsendt brev til Forpagteren på Svalegården Arne Kristiansen, hvori det meddeles at vi ikke 
finder hans tilbud om prisniveau mv. acceptabelt, og at vi som følge deraf ikke vil genoptage anvendelsen 
af Svalegården til vore mødeaktiviteter. Efterflg. har HD fremsendt mail til bestyrelsen, hvoraf det 
fremgår, at Arne Kristiansen tilsyneladende er villig til at genoptage forhandlingerne. Bestyrelsen 
besluttede at JS retter henvendelse til Arne Kristiansen. 

b. Vandtårnet 
JS har i mail svaret på henvendelse fra Preben Eilhilt, som har foreslået at Hasseris Grundejerforening 
påtager sig arbejdet med at renovere grunden omkring Vandtårnet på hjørnet af Vandværksvej og 
Thorsens Allé. Af svaret fremgår, at Vandtårnet nu er Aalborg Kommunes ejendom, og at det derfor er 
deres forpligtigelse at renovere såvel grunden som tårnet. JS har flere gange været i kontakt med Skole- 
og Kulturforvaltningen, og har senest fået oplyst, at renovering af grunden vil blive udført i uge 44 og 45 i 
år. JSK foreslog at den skulptur, der hidtil har været opstillet ud for Handelskollegiet flyttes til 
Vandtårngrunden, dels for at forskønne området, dels for at undgå fortsat hærværk på skulpturen. 
Bestyrelsen kunne tilslutte sig dette forslog, hvorfor JS vil rette henvendelse til Skole- og 
Kulturforvaltningen med dette forslag. 

c. Holbergspil 
JS har modtaget henvendelse fra Ebbe Trenskow, som har foreslået at Hasseris Grundejerforening 
fremover skulle påtage sig ansvaret for at sikre det økonomiske grundlag for Holbergspillet. I følge Ebbe 
Trenskow er det nødvendige økonomiske grundlag 600.000 kr. JS har via mails forespurgt den øvrige 
bestyrelse, som entydigt har tilkendegivet den opfattelse, at Hasseris Grundejerforening fortsat gerne 
støtter Holbergspillet, men at det vil ske gennem køb af forestillinger og billetter. Denne beslutning er 
meddelt Ebbe Trenskow. Bestyrelsen bekræftede vor holdning, idet det samtidig tilføjedes, at bestyrelsen 
gerne ser at Holberspillet afholdes i Svalegården, men at vi ikke ser noget formål i at støtte 
forestillingerne såfremt de flyttes til Aalborg Slot.  

d. Ansøgning om tilskud fra Solbyens Ejerlaug 
JS har meddelt Solbyens Ejerlaug vor beslutning om at yde et tilskud til fornyelse af legeredskaber. I 

Referat af bestyrelsesmøde i Hasseris Grundejerforening 
Tidspunkt:  Lørdag den 25.9.2004 kl. 9.00 Sted: Hos COWI 
Deltagere:  Jørgen Svensson (JS)  Afbud: Helle Dietz (HD) 
  Torben Thorup Jensen (TTJ)    Mogens Husted Kristensen (MHK)  
  Hans Ulrik Larsen (HUL)      
  Knud Melby (KM)      
 Per Studsholt (PS)   
 Niels Melchior Jensen (NMJ)    
 Jens Skovgaard (JSK), referent   
Næste møde: Torsdag den 21. oktober kl. 19.30 
Afbud: Ingen

Page 1 of 3Bestyrelsesmøde 25.9.2004

22-02-2013file://E:\HG-portalen\20040925 Referat.htm



brevet gøres der samtidig opmærksom på, at størrelsen af tilskuddet skal ses i sammenhæng med den 
relativt lave tilslutning til Hasseris Grundejerforening. Efterfølgende har KM omdelt opfordring til beboere i 
Solbyen, som endnu ikke er medlemmer af Hasseris Grundejerforening om at indmelde sig. Der er endnu 
ikke kommet indmeldelser derfra. 

e. Henvendelse fra Gl. Hasseris Skole 
Skolebestyrelsen har i brev henvendt sig til Hasseris Grundejerforening, hvori de forespørger om hvorvidt 
vi støtter projekter vedr. anskaffelser til sportspladsen, og hvordan de evt. skal søge om tilskud. JS svarer 
skolebestyrelsen at vi imødeser en ansøgning om et konkret projekt, samt budget, hvorefter vi tager 
stilling til den konkrete ansøgning 

f. Orientering fra Per Studsholt 
På grund af længerevarende bortrejse måtte PS meddele forfald til de kommende møder og 
arrangementer. PS forventer at være tilbage omkring  maj/juni 2005. 
  

4. Orientering fra kassereren. 
KM udleverede driftsregnskab og statusopgørelse pr. 24.9.2004. Der er indkommet 300 kr. i kontingent, 
og afholdt udgifter for ca. 1600 kr., herunder godt 700 kr. til tryksager mv. Likviditeten ser fornuftig ud, 
og forventes at kunne dække de budgetterede udgifter for det resterende regnskabsår. 

5. Faste udvalg 
a. Teknik- og trafikudvalget. 

Trafiksikring af Bymidten. 
Den første del af trafiksaneringsprojektet ud for Bymidten er nu gennemført, idet den lovede skiltning med 
stopforbud på hele strækningen mellem Statoil og Krydset ikke er fortaget. NMJ oplyste, at sagen skulle 
have været behandlet på et møde med Aalborg Politi og Teknisk Forvaltning, hvorfor vi forventer at den 
nuværende skiltning ændres i løbet af kort tid. 

Bestyrelsen finder fortsat udformningen af helleanlægget utilstrækkeligt, specielt fordi det ikke i 
tilstrækkelig grad bevirker at de gennemkørende biler nedsætter hastigheden. Bilister, der kommer fra 
den nordlige del af Hasserisvej kan have vanskeligt ved overhovedet at opdage helleanlægget. Desuden er 
det åbenbart, at der burde have været et hellegennembrud ved overgangen mellem kiosken og den 
nordlige ende af COWI's bygning. Bestyrelsen drøftede muligheden for at få placeret nogle 
blomsterkummer på helleanlægget, dels for at forskønne det noget grå indtryk, dels for at skabe større 
synlighed. Teknik- og trafikudvalget retter snarest henvendelse til Teknisk Forvaltning med dette forslag.   

Lokalplan for Holbergkvarteret 
Med henblik på at få assistance til udarbejdelse af vejprofiler for vejene i Holbergkvarteret kontakter TTJ 
Esben Munk Sørensen for at høre om vi evt. kan få studerende til at udarbejde dem. 

Naboorientering Annebergvej 15. 
I brev af 8.9.2004 har vi modtaget naboorientering vedr. udskiftning af vinduer. Da ejendommen er 
beliggende udenfor Hasseris Grundejerforenings område, har vi ikke svaret på naboorienteringen. 

Møde vedr. grønne områder 
Teknik- og trafikudvalget v/JSK retter henvendelse til Stadsarkitekten vedr. møde om grønne områder i 
Hasseris, herunder besigtigelse af Holbergkvarteret 

b. Strukturudvalget 
Pkt. drøftet på det efterfølgende strategimøde 

c. Kulturudvalget 
Udvalget har i perioden siden sidste møde arbejdet med at arrangere en Torvedag i Bymidten. Der er 
indgået aftaler med Centerforeningen om deltagelse i arrangementet, ligesom der er indhentet tilbud om 
udsendelse af invitation til samtlige husstande i Hasseris. Invitationen vil samtidig indeholde oplysning om 
juletræsarrangementet lørdag den 27.11.2004. Arrangementet gennemføres lørdag den 30.10.2004 kl. 9 -
13. Der opstilles en bod for Hasseris Grundejerforening, hvor repræsentanter for bestyrelsen vil være til 
stede. 

Bestyrelsen godkendte udvalgets forslag til arrangementet. 

6. Eventuelt 
PS og NMJ meddelte at de ikke kan deltage i julemiddagen for bestyrelse med ledsager fredag den 
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10.12.2004 kl. 18.30 i Papegøjehaven. TTJ oplyste at linie 15 nu kører direkte til Aalborghallen. 
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