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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 18.11.2004 
Der var ikke kommentarer, hvorfor referatet kunne godkendes. 

3 Orientering fra formanden. 
a. Henvendelse fra Ældrerådet i Hasseris 
Formanden for Ældrerådet i Hasseris, Svend Aage Bechmann har rettet henvendelse til JS vedr. 
lokalplanen for revisorgrunden i Bymidten, hvor det er planen at der skal etableres en Rema 1000 butik. 
Ældrerådet er interesseret i et samarbejde om at protestere mod yderligere butiksbyggeri i Bymidten, idet 
de i lighed med Hasseris Grundejerforening anser de deraf afledte trafikale forhold som et væsentligt 
problem. Bestyrelsen er positiv for et sådant samarbejde, og vil foreslå Ældrerådet et møde hvor vi taler 
sammen om strategien, samt muligheden for at inddrage andre interessenter i sagen.   

b. Julehilsen fra Borgmesteren 
JS har modtaget julekort fra Borgmester Henning G. Jensen med tak for godt samarbejde i 2004. 

c. Kvarternyt 
Kvarternyt har tilbudt Hasseris Grundejerforening en side i bladet til en pris af 2500 kr. pr. gang. 
Bestyrelsen vurderer at vi ikke har de nødvendige ressourcer til at skulle redigere en side 6 eller 12 gange 
om året, men er indstillet på at bruge muligheden på ad hoc basis.  

d. Anvendelse af Svalegården til bestyrelsesmøder 
Som det fremgår under pkt. 5 c har JS forhandlet en prisaftale på plads med Svalegårdens forpagter. På 
baggrund af denne aftale besluttede bestyrelsen igen at afholde sine møder i Svalegården, første gang 
13.1.2005. 

e. Julegave til bestyrelsen 
Formanden ønskede den øvrige bestyrelse god jul, og afleverede som påskønnelse for bestyrelsens 
arbejde i løbet af året en vingave. 

4. Orientering fra kassereren. 
KM udleverede driftsregnskab og statusopgørelse pr. 09.12.2004. Der er indkommet yderligere 2 
kontingentindbetalinger, således at der nu er 1359 medlemmer der har betalt deres kontingent. Der er 
afholdt udgifter på 12.000 kr. til erhvervelse af domænenavnet www.hasseris.dk fra Peter Wendelboe. 
Endvidere er der brugt knap 5.000 på agitation ifm. foreningens arrangementer, og 2.650 kr. til 
juletræerne ved Hasseris Kirke. Det forventede resultat for året 2004 forventes at blive et mindre 
overskud på ca. 7.000 kr. 

5. Faste udvalg 
a. Teknik- og trafikudvalget 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Hasseris Grundejerforening 
Tidspunkt:  Torsdag den 9.12.2004 kl. 

19.30 
Sted: Hasseris Kirkes krypt 

Deltagere:  Jørgen Svensson (JS)  Afbud: Per Studsholt (PS) 
  Torben Thorup Jensen (TTJ)    Niels Melchior Jensen (NMJ) 
  Hans Ulrik Larsen (HUL)      
  Knud Melby (KM)      
 Helle Dietz (HD)   
 Mogens Husted Kristensen (MHK)   
 Jens Skovgaard (JSK), referent   
Næste møde: Torsdag den 13. januar kl. 19.30 i Svalegårdens gamle byrådssal 
Afbud: Per Studsholt, Jens Skovgaard
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Lokalplaner for Hasseris Villaby 
JSK orienterede om et møde den 8.12.2004 vedr. de nye lokalplaner for Hasseris Villaby. På mødet deltog 
fra Teknisk Forvaltning (TF) Stadsarkitekt Knud Tranholm (KT), Afdelingsleder Tiina Vallin (TV), 
Landskabsarkitekt Lene Dokkedal (LD) og arkitekt Steen Trant (ST). Fra Hasseris Grundejerforening (HG) 
deltog Formand Jørgen Svensson, Medlem af bestyrelsen Hans Ulrik Larsen og Formand for Teknik- og 
trafikudvalget Jens Skovgaard. På mødet forelagde TF et katalog over bygningsstile i Hasseris Villaby, som 
er baseret på en registrering af samtlige villaer i området. Det er tanken at dette katalog skal kunne 
anvendes af beboerne som vejledning når de ønsker at foretage ændringer på deres ejendom. Deltagerne 
fra HG udtrykte stor tilfredshed og anerkendelse for dette arbejde, som ST i øvrigt oplyste er inspireret af 
et forslag fra Hasseris Grundejerforening. 

Det er planen at der skal udarbejdes i alt 8 lokalplaner. Den første vil omfatte et område omkring den 
sydlige del af Strøybergsvej, og forventes sendt i offentlig høring i marts 2005. HG anmodede om at få 
lokalplanforslagene tilsendt inden de udsendes (rød udgave), hvilket TF gav tilsagn om. 

Endvidere drøftedes de principper, der skal ligge til grund for lokalplanerne. Både TF og HG er enige i at 
bestemmelserne skal være så præcise som muligt, så det undgås at komme i den situation vi har med den 
nuværende lokalplan, hvor bestemmelserne er så upræcise, at det i besværliggør administrationen af 
lokalplanen. Endvidere vil såvel TF som HG lægge vægt på at de karaktergivende træer fortsat skal 
prioriteres højt i lokalplanerne, både i de kommende for villabyen, men også i Holbergkvarteret. 

TF er interesseret i at komme i dialog med beboerne i de enkelte områder inden lokalplanerne vedtages. 
HG gav tilsagn om at stå som vært for en række beboermøder om de enkelte lokalplaner. Det første møde 
forventes at kunne afholdes i marts 2005 på Svalegården. LD og JSK koordinerer dette arbejde. 

Naboorientering - Thorsens Allé 38 
Udvalget har i brev af 25.11.2004 svaret på naboorientering vedr. udnyttelse af tagetage og ny 
tagterrasse. Udvalget har drøftet denne sag ganske grundigt, idet der er tale om en ret væsentlig 
overskridelse af bebyggelsesprocenten. Udvalget har besluttet ikke at gøre indsigelse, idet det nuværende 
bygningsvolumen ikke udvides, og at der er tale om en meget lille grund, som ikke kan udvides ved tilkøb, 
ligesom eneste nabo, som er Børnehaven Ridefogedvej ikke vil kunne generes af evt. indblik fra 
tagvinduer. Udvalget understreger at det gældende princip for til- og ombygninger fastholdes, og 
betragter denne sag som en undtagelse fra reglen. 

Hegnssager i Villabyen 
Udvalget har i brev af 16.11.2004 modtaget svar på et brev af 19.10.2004 vedr. 4 konkrete sager om 
hegn i skel mod vej. Teknisk Forvaltnings sagsbehandler Niels Aasholm og Stadsarkitekt Knud Tranholm 
meddeler i brevet at der er truffet aftale med beboerne om at der plantes hæk udenpå de opstillede 
raftehegn. 

Svalegårdsvej 23 
TTJ orienterede om en henvendelse fra ejeren af ejendommen Svalegårdsvej 23 modtaget pr. e-mail. 
Ejeren ønskede ikke sin henvendelse omtalt i referatet af bestyrelsesmødet, og lagt ud på Hasseris 
Grundejerforenings hjemmeside. Bestyrelsen konstaterede enstemmigt, at godkendt referatet af afholdt 
bestyrelsesmøde bliver offentliggjort via hjemmesiden i.h.t. bestyrelsens forretningsorden, som også 
findes tilgængelig på hjemmesiden. 
 
Begrundelsen herfor er, at bestyrelsen ønsker en åben politik for dermed at give medlemmerne mulighed 
for indsigt i bestyrelsens arbejde. 

Henvendelsen omfattede også en uddybning af problemstillingen omkring vedligeholdelsen af de grønne 
områder på hjørnet af Jacob Skomager Vej og Svalegårdsvej. Dette p.g.a. at det af referatet ikke klart 
fremgik, at bestyrelsen havde behandlet henvendelsen omkring omfanget og udseendet af de grønne 
områder og ikke kun den fælles hæk. I mailen af den 26.11.2004 fremgår iflg. den fremsendte ordlyd, "at 
ejerforeningens bestyrelse skal drage omsorg for, at det grønne areal holdes smukt ved lige og i en sådan 
stand, at det harmonerer med det til Svalevænget 1, d.v.s. ejendommen på vestsiden af Jacob Skomager 
Vej hørende areal. Holdes disse grønne arealer ikke tilfredsstillende, er kommunalbestyrelsen i Aalborg 
bemyndiget til at fastsætte hvorledes de bør holdes om fornødent til ejerforeningernes regning at lade 
arbejdet udføre". Holdes disse grønne arealer ikke tilfredsstillende, er kommunalbestyrelsen i Aalborg 
bemyndiget til at fastsætte hvorledes de bør holdes om fornødent på ejerforeningernes regning at lade 
arbejdet udføre" 
  
Bestyrelsen besluttede derfor, at det som det også er kutyme for i den slags sager, at bede ejeren tage 
kontakt til modparten og henvise til den tinglyste ordlyd i ejerforeningens vedtægter § 7, 3. afsnit 
(ovennævnte ordlyd). Kunne der ikke opnås enighed om fortolkningen, da rette henvendelse til Aalborg 
Kommune, som jo er udpeget til opmand. 
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Det blev aftalt, at TTJ giver et svar om bestyrelsens stillingtagen til sagen. 

b. Strukturudvalget 
JS erindrede udvalget om at de besluttede ændringsforslag til vedtægterne skal færdigbearbejdes så de er 
klar til udsendelse til medlemmerne ifm. indkaldelse til generalforsamlingen i april 2005. 
 
c. Kulturudvalget 
Juletræsarrangementet 
Arrangementet, som blev afviklet den lørdag den 27. november i samarbejde med Hasseris Kirke og 
spejdertroppen Knuden blev en succes med ca. 80 deltagere. JSK holdt talen, og det ny grantræ blev 
overdraget til Hasseris Kirke ved en lille højtidelighed, efter at KM med hjælp fra en lille pige havde tændt 
det store juletræ. TTJ foreslog at der anskaffes en lyskæde med kraftigere lys. 
 
Vandtårnet 
JS oplyste at grunden nu er renoveret, idet er den er tilplantet med buske. Der udestår fortsat afklaring af 
om TF vil flytte skulpturen fra kollegiet til Vandtårnsgrunden, ligesom renoveringen af selv tårnet mangler. 
  
Svalegården 
JS har indgået aftale med Svalegården om betaling for anvendelse af Svalegården. 
 
d. IT-udvalget 
Hasseris portalen 
Udvalget oplyste, at domænenavnet www.hasseris.dk nu er overdraget fra Peter Wendelboe til Hasseris 
Grundejerforening. Bestyrelsen ønsker at anvende navnet til en Hasseris portal. Indtil en portal er 
etableret, vil navnet blive anvendt som link til Hasseris Grundejerforenings hjemmeside. 

6. Eventuelt 
Intet at bemærke. 
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