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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse punkt under 5 a: Henvendelse fra ejeren af Svalegårdsvej 23. 
 
2. Godkendelse af referat af mødet den 21.10.2004 
Der var ikke kommentarer, hvorfor referatet kunne godkendes. 

3 Orientering fra formanden. 

a. Handlingsplan for bestyrelsen 
Formanden forelagde en revideret handlingsplan. Formanden ønskede ikke handlingsplanen diskuteret, 
idet den skal opfattes som et inspirations- og idékatalog, som bestyrelsen og udvalgene kan anvende i det 
fremtidige arbejde. 

b. Diverse breve 
Formanden har i mail af 29.10.2004 svaret Rasmus Valbjørn på en henvendelse vedr. Svalegårdens 
fremtidige anvendelse. I brevet orienterer Formanden om at bestyrelsen siden generalforsamlingen i april 
2004 har arbejdet på at engagere den øvrige ejerkreds i at arbejde for at omdanne Svalegården til et 
lokalt kulturhus. Samtidig har bestyrelsen gennem forhandlinger med forpagteren søgt at skabe mulighed 
for at foreninger og klubber i Hasseris kan få adgang til Svalegården uden at skulle betale 
restaurationspriser. Gennem Hasseris Grundejerforenings repræsentant i Svalegårdens bestyrelse har vi 
desuden søgt at skabe interesse i bestyrelsen for disse idéer, men må konstatere, at der hidtil ikke har 
været tilstrækkelig interesse blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer for at skabe forandringer. 

Formanden har i brev af 29.10.2004 orienteret ejerne af Sorthøj 167, Gerda og Poul Prietzel om at deres 
opfattelse af at deres lokale grundeejerforening er medlem af Hasseris Grundejerforening, hvorfor de ikke 
længere ønsker at være medlem af Hasseris Grundejerforening er fejlagtig, idet alene ejere af ejer af fast 
ejendom, ejerlejlighed, andelsbolig kan være medlem. 

4. Orientering fra kassereren. 
KM udleverede driftsregnskab og statusopgørelse pr. 18.11.2004. Der er indkommet yderligere 4 
kontingentindbetalinger efter udsendelse af rykkere. I.f.m. Torvedagen den 30.10.2004 indmeldte beboere 
sig. 

5. Faste udvalg 
a. Teknik- og trafikudvalget 
 
Lokalplan 05-071 Bymidten 
Udvalget har fremsendt debatindlæg til Nordjyske Stiftstidendes Aalborg redaktion (NS). I debatindlægget 
som blev trykt i NS 28.10.2004 redegør udvalget for bestyrelsens modstand mod etablering af yderligere 
detailhandelsbutikker i Bymidten. Den konkrete anledning til indlægget er at Byrådet den 21.10.2004 
besluttede at godkende lokalplanforslaget for Bymidten, idet område B, som er den såkaldte revisorgrund 
dog udtages af lokalplanen. Byrådet har pålagt Teknisk Forvaltning at udarbejde en ny lokalplan for dette 
område, og et flertal i Byrådet bestående af S, V og DF ønsker at den ny lokalplan skal indeholde mulighed 

Referat af bestyrelsesmøde i Hasseris Grundejerforening 
Tidspunkt:  Torsdag den 18.11.2004 kl. 

19.30 
Sted: COWI Hasserisvej 

Deltagere:  Jørgen Svensson (JS)  Afbud: Per Studsholt (PS) 
  Torben Thorup Jensen (TTJ)    Mogens Husted Kristensen (MHK) 
  Hans Ulrik Larsen (HUL)      
  Knud Melby (KM)      
 Helle Dietz (HD)   
 Niels Melchior Jensen (NMJ)    
 Jens Skovgaard (JSK), referent   
Næste møde: Torsdag den 9. december kl. 19.30 i Hasseris Kirkes mødelokale 
Afbud: Per Studsholt
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for etablering af detailhandel på området. Årsagen hertil er, at revisionsfirmaet Christensen og Nielsen har 
gjort indsigelse mod det oprindelige forslag, idet firmaet har skrevet betinget skøde med REMA 1000. 
Udvalget har i indlægget kritiseret byrådspolitikerne for ikke at tage overordnede planlægningsmæssige 
hensyn, men alene har ønsket at tilgodese en virksomheds ønske om at opnå størst muligt økonomisk 
afkast. Endvidere rejser udvalget kritik af, at Sigvart Sigvartsen (S) nu løber fra et løfte om at han kun 
kan acceptere en lokalplan for Bymidten hvis borgerne i Hasseris kan acceptere den. 

Trafiksikring af Hasserisvej   
Udvalget har i brev af 1.11.2004 til Rådmand Henrik Thomsen med kopi til Stadsingeniør Kurt Markworth 
rejst kritik mod udformningen af det netop færdiggjorte helleanlæg ved Bymidten. I brevet konkretiseres 
vor kritik, og der fremsættes forslag til sikkerhedsmæssige forbedringer. Endvidere opfordres Teknisk 
Forvaltning til at genforhandle Aalborg Politis beslutning om ikke at udvide stopforbudet på vestsiden af 
Hasserisvej til at omfatte hele strækningen mellem Statoil og Stolpedalsvej.  

Fyrværkeri i butiksområder 
Udvalget har i et debatindlæg fremsendt til NS den 7.11.2004 opfordret til at foreninger og butikker ikke 
opstiller salgsboder med fyrværkeri i butiksområder, idet de udgør en stor risiko. Baggrunden for 
indlægget er katastrofen i Seest ved Kolding, hvor en fyrværkerifabrik sprang i luften og kun 
tilfældigheder gjorde at der ikke blev dræbt og lemlæstet mange mennesker. Affødt heraf har der i 
dagspressen været en stor debat om sikkerheden ved oplagring af fyrværkeri.  

Naboorientering Skovbakkevej 24 
Ejeren af Skovbakkevej 24 har søgt om lovliggørelse af en tidligere udskiftet tagbeklædning til glaseret 
tegl. Ejendommen er i lokalplanen udpeget som middel bevaringsværdig , hvorfor der iht. lokalplanen 
skulle have været søgt om Aalborg Kommunes godkendelse. Udvalget har i brev af 23.10.2004 meddelt at 
der ikke gøres indsigelse mod ansøgning om lovliggørelse gennem dispensation fra lokalplanen. Udvalget 
har præciseret at dette ikke kan opfattes som udtryk for at vi kan acceptere udskiftning til glaseret tegl 
generelt, men vil tage stilling i de konkrete sager. Endvidere har udvalget spurgt om Teknisk Forvaltnings 
hidtidige holdning om at foretage en samlet vurdering af de mange lignende sager i Hasseris Villaby 
hermed er blevet ændret. 
I brev af 4.11.2004 har TF svaret at der ikke er ændret i de oprindelige planer.  

Naboorientering Jagtvej 5 A 
Udvalget fremsendte 20.10.2004 indsigelse mod dispensation af overskridelser af byggehøjde i skel og 
bebyggelsesprocent i forbindelse med et nybyggeri. Såvel ejer som arkitekt har efterfølgende rettet både 
personlige og telefoniske henvendelser til udvalget for at få omgjort vor beslutning. Udvalget har i brev af 
31.10.2004 til ejerne meddelt at vi fastholder vor indsigelse. 
Teknisk Forvaltning har i brev af 12.11.2004 (brevet er fejlagtigt dateret 22.11.2004) meddelt at 
bygherren har ændret projektet således at det nu overholder gældende bestemmelser, hvorfor der er 
meddelt byggetilladelse. Bygherren har fjernet den planlagte garage, således at byggehøjde i skel nu 
overholdes. Samtidig er bebyggelsesprocenten nu nedbragt til de tilladte 25 %. 

Naboorientering Thorsens Allé 38 
Udvalget har modtaget naboorientering af 16.11.2004 vedr. udskiftning af tag og etablering af 
tagterrasse. Der søges om dispensation fra bebyggelsesprocenten på 25, idet ombygningen vil medføre en 
bebyggelsesprocent på 30, svarende til en overskridelse på 20 %.  

Regnvandsbassin ved Thulebakken 
Udvalget har modtaget en henvendelse fra en beboer på Otiumvej, som udtrykker bekymring for rotter i 
de rør der leder regnvandet til bassinet. Udvalget har i brev af 8.11.2004 meddelt beboeren, at da der er 
tale om rør der alene leder regnvand fra de højere beliggende områder til bassinet, er der ikke nogen fare 
for rotter, da de kun lever i kloakrør. Beboeren opfordres til, hvis hun har set rotter i området straks at 
rette henvendelse til Teknisk Forvaltning.  

Foranlediget af henvendelsen drøftede bestyrelsen muligheden for at få gjort selve bassinet og 
bevoksningen omkring lidt pænere. Bestyrelsen pålagde Teknik- og trafikudvalget at rette henvendelse til 
Teknisk Forvaltning med forslag om at forskønne området, bl.a. ved at lægge granitsten i bunden af 
bassinet. NMJ laver et udkast, som JSK herefter fremsender. 

Møde med Teknisk Forvaltning 
Der er aftalt møde med Teknisk Forvaltning den 14.12.2004. Fra Hasseris Grundejerforening deltager TTJ 
og JS. Fra Teknisk Forvaltning deltager Stadsgartner Kirsten Lund, Landskabsarkitekt Gitte Ramhøj, 
Lokalplanlægger Karin Højlund og Ida ?  

Mødet har flg. emner på dagsordenen: 
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1.      Ny lokalplan for Holbergkvarteret 
2.      Grønne områder 
3.      Konkrete forbedringstiltag i Holbergkvarteret 

Mødet afholdes hos TTJ. JSK leverer tegninger til beplantningsplan til TTJ inden mødet. 

Flytning af skulptur fra Handelskollegiet til Vandværksgrunden 
Udvalget har rettet henvendelse til Gitte Ramhøj, Park og Natur vedr. vort ønske om at få flyttet 
skulpturen. Vi har modtaget et foreløbig svar, hvori det meddeles at kunstnerens enke er blevet kontaktet, 
og at vi vil modtage svar fra Jan Carlsen, Driftsplanlægger i Park og Natur som har ansvaret for 
skulpturer, springvand osv.  

Pæle ved Ridefogedvej 
Udvalget har  anmodet Park og Natur om at udskifte de opstillede pæle med granitsten. Gitte Ramhøj, 
park og Natur har svaret at: 
”Vi har besigtiget pælene og er enig med Jer i, at løsningen ikke er god nok. Vi har i mellemtiden fundet 
frem til en løsning med kugler fra "Escofet" www.escofet.cc, som vi er ved at bestille hjem”. 

Svalegårdsvej 23 
På torvedagen den 30.10.2004 henvendte ejeren af Svalegårdsvej 23 sig til TTJ med et problem 
vedrørende naboernes ejerforening på Jacob Skomagervej manglende vedligeholdelse af deres fælles hæk. 
Bestyrelsens praksis i sådanne sager er at anbefale klageren til i første omgang at rette henvendelse til 
naboen for at opnå en aftale. Kan dette ikke lade sig gøre, må vi henvise til Hegnstilsynet, idet bestyrelsen 
ikke kan gå ind i sager hvor to naboer har en konkret konflikt, idet vi derved involverer os som part i 
sagen.  

b. Strukturudvalget 
Udvalget forelagde forslag til vedtægtsændringer, som skal fremsættes på generalforsamlingen i april 
2005. Bestyrelsen drøftede forslagene, hvilket resulterede i følgende forslag: 

§1 Kortbilaget ændres til at omfatte Kunstmalerkvarteret samt det såkaldte "Marmeladekvarter". KM 
fremskaffer kortbilag, hvorefter Strukturudvalget foranlediger kortbilaget ændret. I kommentarer til 
forslaget skal gadenavne angives, samt hvis ikke alle husnumre er omfattet en præcis angivelse af hvilke 
husnumre der er omfattet. 

§7 afsnit 1 ændres således: 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling skal afholdes i 
marts eller april måned, og skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel. 

§7 afsnit 3 ændres således: 
Indkaldelse til ordinær og eventuel ekstraordinær generalforsamling sker ved lokal annoncering. 

§8 afsnit 1 ændres således: 
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være modtaget på foreningens 
adresse senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. 
 
Formanden orienterer de 2 lokale grundejerforeningsformænd i Kunstmalerkvarteret, samt formanden for 
Landsbyforeningen Gl. Hasseris om Hasseris Grundejerforenings planer for udvidelse af dets 
medlemsområde. 
 
c. Kulturudvalget 
Torvedagen den 30.10.2004 i Bymidten 
Bestyrelsen drøftede torvedagens forløb, og konkluderede at den store indsats og de økonomiske 
omkostninger omkring planlægningen og gennemførelsen ikke stod i forhold til resultatet. En del af 
årsagen til den ringe interesse fra beboernes side kan formentlig tilskrives det regnfulde vejr, men alt i alt 
må resultatet betegnes som skuffende. Samarbejdet med Centerforeningen omkring planlægningen var 
udmærket, og har skabt en bedre kontakt mellem bestyrelsen og de enkelte forretninger i Bymidten. 

Svalegården 
HD oplyste at der er indkaldt til bestyrelsesmøde i Svalegården, hvor bl.a. istandsættelsesplanen for 
Svalegården skal drøftes. Endvidere forventer HD at mulighederne for en ændring af Svalegårdens 
fremtidige status drøftes.  
På baggrund af en henvendelse fra Arne Kristensen til HD besluttede bestyrelsen at Formanden igen tager 
kontakt til ham med et konkret forslag til aftale om afholdelse af bestyrelsesmøder i Svalegården. 
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Juletræstænding 
Lørdag den 27.11.2004 tændes juletræet, som opstilles i samarbejde med Hasseris Kirkes menighedsråd. 
I år er der plantet et mindre træ, som ad åre skal være juletræet. I Formandens fravær er det 
Næstformanden der holder talen når træet tændes. HUL sørger for at der opsættes plakat om 
arrangementet i forretningerne i Bymidten. KM sørger for at der opsættes en plakat i Hasseris Kirkes skab 
mod Hasserisvej. JSK sørger for at arrangementet annonceres i Nordjyllands Radio. JSK kontakter 
Kirkeværge Jens Laursen for nærmere aftale vedrørende arrangementet. 

d. IT-udvalget 
Hasseris portalen 
Peter Wendelboe havde ikke reageret på invitationen til bestyrelsesmødet, som var et led i aftalen om 
overdragelse af domænenavnet hasseris.dk til Hasseris Grundejerforening. Bestyrelsen opfordrede IT-
udvalget til igen at rette henvendelse til Peter Wendelboe, for at få afklaret hvorvidt han fortsat vil 
overdrage domænenavnet, og i givet fald til hvilken pris. 

Møde i IT-udvalget 
IT-udvalget afholdt møde umiddelbart inden bestyrelsesmødet, hvor udvalgets arbejdsopgaver blev 
drøftet. Udvalget har behov for yderligere drøftelser for at få fastlagt ambitionsniveau og tidsplan for 
arbejdsopgaver. 

6. Eventuelt 
Intet at bemærke. 
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