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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af 3.d: Sponsorstøtte fra Spar Nord samt tilføjelse af 
Svalegården under Kulturudvalget. 
 
2. Godkendelse af referat af mødet den 25.9.2004 
Der var ikke kommentarer, hvorfor referatet kunne godkendes. 

3 Orientering fra formanden. 

a. Svar til Gl. Hasseris Skole 
JS har den 15.10.2004 fremsendt mail til skolebibliotekaren på Gl. Hasseris Skole angående proceduren 
for at søge tilskud. 

b. Handlingsplan for bestyrelsen 
JS har på baggrund af beslutningsreferat fra strategimødet den 25.9.2004 udarbejdet forslag til 
handlingsplan for bestyrelsen. Handlingsplanen blev kommenteret af de enkelte bestyrelsesmedlemmer, 
og JS vil på mødet i november fremlægge et revideret forslag. 

c. Vandtårnet 
JS konstaterede at grunden hvor vandtårnet står placeret nu endelig er ved at blive renoveret. JSK kunne 
oplyse, at der er rettet forespørgsel til Gitte Ramhøj, Park og Natur med forslag om at få flyttet skulpturen 
ved Handelskollegiet til grunden ved vandtårnet. Endvidere oplyste JSK at navn og kunstner 
tilsyneladende er ukendte, idet den i bogen "Skulpturer i det fri i Aalborg" afbildede skulptur på stedet ikke 
er den der faktisk står der. JSK har tidligere forsøgt at få oplyst navn og kunstner, men uden held. TTJ 
foreslog at JSK kontakter bagsideredaktionen på Nordjyske for at høre om de kan efterlyse en læser, der 
kender til skulpturen. 

d. Sponsorstøtte fra Spar Nord 
JS meddelte, at han er blevet gjort opmærksom på, at det er muligt at søge støtte til lokale 
arrangementer hos Spar Nord. TTJ foreslog at vi søger støtte til produktionen af en folder om Hasseris 
Grundejerforening. Bestyrelsen bifaldt dette. 

4. Orientering fra kassereren. 
KM udleverede driftsregnskab og statusopgørelse pr. 21.10.2004. Der er udsendt 23 rykkere til 
medlemmer der endnu ikke har indbetalt kontingent. Der er afholdt udgifter til tryksager i forbindelse med 
medlemskampagnen samt til en række administrative poster. Bestyrelsen tog KM's orientering til 
efterretning. 

5. Faste udvalg 
a. Teknik- og trafikudvalget. 
Lokalplan 05-071 Bymidten. 
Udvalget fik i begyndelsen af oktober oplyst at der var medlemmer af Teknisk Udvalg, som ønskede at 

Referat af bestyrelsesmøde i Hasseris Grundejerforening 
Tidspunkt:  Torsdag den 21.10.2004 kl. 

19.30 
Sted: Hasseris Kirkes mødelokale 

Deltagere:  Jørgen Svensson (JS)  Afbud: Per Studsholt (PS) 
  Torben Thorup Jensen (TTJ)      
  Hans Ulrik Larsen (HUL)      
  Knud Melby (KM)      
 Helle Dietz (HD)   
 Mogens Husted Kristensen (MHK)   
 Niels Melchior Jensen (NMJ)    
 Jens Skovgaard (JSK), referent   
Næste møde: Torsdag den 18. november kl. 19.30 hos COWI, Hasserisvej 
Afbud: Per Studsholt, Jens Skovgaard
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acceptere en indsigelse fra revisionsfirmaet Christensen og Nielsen som ønsker mulighed for at kunne 
sælge grunden til detailhandel. Teknik og trafikudvalget fremsendte umiddelbart før mådet i Teknisk 
Udvalg et brev hvori vi tilkendegiver at vi ikke ønsker et nyt supermarked placeret på grunden. Teknisk 
Udvalg besluttede på deres møde den 7.10.2004 at udsætte behandlingen af lokalplanforslaget til deres 
møde den 21.10.2004. Sagen er behandlet i Nordjyske i artikler den 20.10. og 21.10., hvori JSK offentligt 
har udtrykt bestyrelsens synspunkt. 

Bestyrelsen finder den nuværende infrastruktur i Bymidten utilstrækkelig til at kunne bære en yderligere 
trafikmæssig belastning, som uvægerligt vil være resultatet af yderligere et supermarked i området. 
Bestyrelsen er opmærksom på, at der med de mange nybyggerier i Hasseris er behov for flere butikker, og 
skal derfor anbefale Teknisk Forvaltning at finde egnede arealer, i lighed med det netop åbnede Netto på 
Skelagervej. 

På Teknisk Udvalgs møde den 21.10.2004 blev det besluttet at anbefale det nuværende lokalplanforslag 
vedtaget i byrådet med den ændring at område B (revisorgrunden) udtages af forslaget. Teknisk Udvalg 
ønsker en ny lokalplan for dette område udarbejdet med mulighed for at opføre detailhandelsbutikker på 
området. Udvalget har i øvrigt fået oplyst, at revisionsfirmaet har skrevet betinget skøde med Rema 
Invest, som står for opførelsen af Rema1000 butikkerne. 

Lokalplan for Holbergkvarteret. 
Udvalget har kontaktet Karin Højlund, Teknisk Forvaltning, som er ansvarlig for udarbejdelsen af ny 
lokalplan for Holbergkvarteret. Vi har i mail orienteret om, at vi ikke umiddelbart ser os i stand til at levere 
de aftalte vejprofiler, men at vi vil undersøge muligheden for at få en aftale med studerende på 
landmåleruddannelsen.  

Verserende sager vedr. lokalplan 05-037 Hasseris Villaby. 
I brev af 17.10.2004 har udvalget fremsendt en samlet oversigt over verserende sager, som vi ønsker 
sagsbehandlet. Der er tale om i alt 4 sager, hvoraf de 3 daterer sig tilbage til juni 2004, og en enkelt helt 
tilbage til juli 2003. Brevet er adresseret til Stadsarkitekt Knud Tranholm, som anmodes om at få sat gang 
i sagsbehandlingen. 

Naboorientering Skovbakkevej 24. 
Udvalget har i brev af 12.10.2004 modtaget naboorientering vedr. lovliggørelse af en tidligere udskiftning 
af tagdækning til sortglaseret tegl. På baggrund af det principielle i sagen, ønskede JSK at bestyrelsen 
fastlagde et princip for denne og fremtidige vurderinger af sager, hvor der søges om dispensation til 
forandringer af villaer omfattet af lokalplan 05-037 Hasseris Villaby og som er klassificeret som "Middel 
bevaringsværdige". Formålet hermed er at sikre at udvalget har et klart administrationsgrundlag at 
arbejde ud fra. JSK forelagde et konkret forslag til principformulering, men der kunne på mødet ikke opnås 
enighed om et princip, hvorfor Formanden valgte at udskyde drøftelsen. JSK meddelte, at han på 
baggrund heraf ville anbefale, at der ikke gøres indsigelse i den konkrete sag, hvilket bestyrelsen bifaldt.  
 
Naboorientering Jagtvej 5 A. 
Udvalget har i brev af 13.10.2004 modtaget naboorientering vedr. ansøgning om dispensation ved 
opførelse af et enfamiliehus. Udvalget har i brev af 20.10.2004 fremsendt indsigelse. 

Henvendelse til Park og Natur. 
I mail af 9.10.2004 til Gitte Ramhøj, har udvalget fremsendt flg. forespørgsler: 
1.      Forslag om flytning af skulptur fra handelskollegiet til Vandtårnet. 
2.      Rykker vedr. henvendelse om flytning af pæle ved Ridefogedvej. 
3.      Forslag til besigtigelse af Holbergkvarteret. 

Udvalget har modtaget kvittering på vor mail. 

Henvendelse fra Hasserishøj 14. 
Jørgen Møller Jensen har i mail af 20.10.2004 rykket for et svar vedr. en henvendelse i marts 2004. 
Udvalget har s.d. svaret Jørgen Møller Jensen at bestyrelsen i april 2004 besluttede ikke at foretage sig 
videre i sagen. 

M. A. Schultzvej 18. 
Udvalget har konstateret at sagen vedr. lovliggørelse af en tilbygning har været behandlet i Teknisk 
Udvalg, som på mødet den 7.10.2004 besluttede at byggeriet skulle fysisk lovliggøres, hvilket betyder at 
byggeriet skal ændres, så det opfylder gældende bestemmelser. Det må dog forventes at ansøger vil 
anlægge sag mod Aalborg Kommune, hvorfor en afslutning kan have lange udsigter. 

Stopforbud på Hasserisvej ved Bymidten. 
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NMJ oplyste at Aalborg Politi har afvist at udvide stopforbudet ud for Super H med den begrundelse, at 
bilisterne har mulighed for at passere parkerede biler ved at køre over den netop anlagte overkørbare 
helle. Da bestyrelsen opfatter udvidelsen af stopforbudet som et meget væsentligt element i 
trafiksikringen af Bymidten, pålagde bestyrelsen NMJ retter skriftlig henvendelse til Teknisk Forvaltning for 
at få en nærmere forklaring, samt undersøge muligheden for at få sagen taget op på ny. 

b. Strukturudvalget 
Der var ikke nyt fra udvalget. 

c. Kulturudvalget 
Torvedagen den 30.10.2004 i Bymidten 
Der er udsendt tryksag til samtlige beboere i Hasseris med oplysning om torvedagsarrangementet den 
30.10.2004 kl. 9 -13. Udvalget arbejder fortsat på at få de sidste detaljer i orden. De samlede 
omkostninger anslås til 20.000 kr. 

Svalegården 
HD kunne oplyse at bestyrelsen for Svalegården arbejder med en istandsættelsesplan for Svalegården. HD 
har aftalt med Jan Krogh, repræsentant for Lions, at han undersøger Lions interesse for indkaldelse af 
ejerkredsen til en drøftelse af Svalegårdens fremtid. Endvidere har HD aftalt med Henrik Christensen, som 
er administrator for Svalegårdens bestyrelse, at han undersøger finansieringsmuligheder for at drive 
Svalegården som kulturhus.  

Arne Kristensen har kontaktet HD for at anmode om bestyrelsens betingelser for igen at anvende 
Svalegården som mødested for bestyrelsesmøder og andre arrangementer. Bestyrelsen bemyndigede JS til 
at optage forhandling med Arne Kristensen. 

d. IT-udvalget 
Hasseris portalen 
HUL og TTJ har den 4.10.2004 haft et møde med indehaveren af domænenavnet www.hasseris.dk med 
henblik på at overtage dette navn og anvende det som hasseris portalens domænenavn. Indehaveren har 
foreslået et møde med bestyrelsen, hvor han vil demonstrere sit system til administration af hjemmesider. 
Det besluttedes at invitere indehaveren til næste møde den 18.11.2004, hvor der afsættes 30 minutter til 
demonstartionen. NMJ har reserveret mødelokale hos COWI lokaler, således at der er mulighed for adgang 
til internettet. Det er fortsat bestyrelsens beslutning, at rettighederne til domænenavnet skal overdrages 
eksklusivt til Hasseris Grundejerforening, og at vi er parate til at betale indehaveren de dokumenterede 
udgifter han måtte have haft ved at eje domænenavnet. 

6. Eventuelt 
JSK oplyste at en kontakt til Lions Hasseris vedr. mulighederne for at etablere et samarbejde om at 
arrangere en opera i 2006 i Rotunden i Holbergkvarteret er blevet positivt modtaget. 
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