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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat af mødet den 12.5.2005 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

3. Orientering fra Formanden 
a. Borgermødet den 7.6.2005 
Formanden omtalte den ret så omfattende pressedækning det var lykkedes at få om borgermødet og 
bemærkede, at den har medvirket til at profilere Hasseris Grundejerforening i offentligheden. Desuden 
udtrykte JS tilfredshed med at bestyrelsen har fastholdt en seriøs og saglig argumentation i sagen. JS 
takkede den øvrige bestyrelse for et stort engagement i det praktiske arbejde bl.a. ved at den nu to gange 
har deltaget i omdeling af løbesedler, senest til 3500 husstande i Hasseris. JS havde i den anledning 
indkøbt 4 flasker vin til hver af bestyrelsesmedlemmerne. 

b. Henvendelser til Formanden 
Formanden har modtaget flg. tlf. henvendelser fra medlemmerne: 

Per Degns Vej 2 har henvendt sig vedr. mangelfuld færdiggørelse af et kabelarbejde på vejen. 

Montanusvej 1 har henvendt sig vedr. mangelfuld snerydning og vedligeholdelse af hæk. 

Platanvej ? har henvendt sig p.g.a. uvedkommende biler der parkerer på vejen. 

Formanden har bedt de pågældende om enten at rette henvendelse direkte til Teknisk Forvaltning, eller 
fremsende en skriftlig redegørelse til foreningens adresse. Der er ikke modtaget skriftlige henvendelser til 
foreningen, hvorfor det må antages at de selv har henvendt sig til Teknisk Forvaltning 

Der er endvidere modtaget en e-mail fra Rasmus Valbjørn (RV) hvori han gør opmærksom på at han er 
fejlagtigt refereret i referatet af generalforsamlingen. RV anfører i sin henvendelse at han ikke som 
refereret har udtrykt ønske om en ekspropriation af Revisorgrunden, men at Aalborg Kommune skulle 
købe grunden. Da referatet er godkendt af såvel dirigenten som bestyrelsen, må RV evt. gøre opmærksom 
på fejlciteringen ved næste års generalforsamling. 

4. Orientering fra kassereren. 
KM oplyste at der er modtaget kontingentindbetaling fra 1286 medlemmer, medens 78 er i restance. Der 
er i.f.m. medlemsakvissitionen ved borgermøderne kommet 44 nye medlemmer. 

Der er betalt godt 7.000 kr. til PBS for opkrævninger. Udgifter til borgermøder har kostet godt 6.000 kr. 

5. Faste udvalg 
a. Teknik- og trafikudvalget 

Bestyrelsesmødereferat 
Tidspunkt: Torsdag den 16.6.2005 kl. 

19.30
Sted: Svalegården

Deltagere: Jørgen Svensson (JS)  Afbud: Per Studsholt (PS) 
 Hans Ulrik Larsen (HUL)  Mogens Husted Kristensen (MHK) 
 Knud Melby (KM)   
  Torben Thorup Jensen (TTJ)       

Jens Skovgaard (JSK) Referent
Helle Dietz (HD) 
Verner Larsen (VL) fra pkt. 4

Næste møde: Torsdag den 15.9.2005 kl. 19.30 i Svalegården

Afbud:  
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Lokalplan 05-082, Butikker, kontorer m.v. Hasseris Bymidte 
På borgermødet den 7. juni på Hasseris Gymnasium deltog godt 200 beboere. Af inviterede politikere 
deltog Sigvart Sigvartsen (S), Tommy Eggers (O), Vibeke Gamst (C) og Henrik Thomsen (F). På mødet 
gav mange borgere udtryk for at de ikke ønsker yderligere butikker i Hasseris Bymidte. Kun en enkelt 
havde den modsatte opfattelse. 

Efterfølgende har lokalplanen været behandlet på Teknisk Udvalgs møde den 9. juni, hvor et flertal 
indstillede den til godkendelse i byrådet, som behandlede den på sit møde den 13. juni, hvor et flertal 
bestående af S, O, V vedtog planen, idet den dog blev ændret således at der kan bebygges yderligere 50 
m2 med henblik på etablering af en lukket varegård for at reducere støjgener ved varetransport. C undlod 
at stemme, og Q, F og R stemte imod planen. 

Bestyrelsen overvejer evt. klage til Naturklagenævnet. Formanden tager kontakt til Rema Invest med 
henblik på en dialog om det fremtidige byggeri af en Rema 1000 butik på grunden. 

Følvænget 8 - Byggesag 
Bestyrelsen har fra Teknisk Forvaltning i kopi modtaget brev af 7. juni til Teknisk Forvaltning fra 
bygherrens advokat, hvori der gøres opmærksom på, at det arbejde, der p.t. pågår på huset alene har til 
formål at sikre bygningen. Formålet med brevet er således at gøre opmærksom på, at der ikke er tale om 
en overtrædelse af standsningspåbudet. 

M. A. Schultz Vej 18 
På baggrund af en henvendelse fra en beboer på Vossvej, har JSK rettet henvendelse til Teknisk 
Forvaltning vedr. status i sagen. Steen Trant som er sagsbehandler har svaret at ejeren har klaget til 
Naturklagenævnet og at der afventes en byggeansøgning der skal sikre en fysisk lovliggørelse 
ejendommen. Et spørgsmål om hvorfor der er gået mere end et år siden ejeren fik 6 ugers frist til at 
fremsende et projekt til lovliggørelse er ikke blevet besvaret. 
 
Strøybergsvej 90 
I brev af 13. juni er der modtaget partshøring vedr. en ansøgning om at anvende erhvervsarealet i 
ejendommen til en Interflora blomsterbutik. Da erhvervsarealet i.h.t. lokalplan 05-037 kun må anvendes 
til liberalt erhverv (læge, tandlæge, kontor m.v.) kræves der en dispensation. 

Wibroesvej 9 
I brev af 10. juni har vi modtaget naboorientering vedr. ændring af taget på ejendommen fra det 
nuværende decrabelægning til blådæmpet vingetegl. Teknisk Forvaltning oplyser i sit brev at de 
kommende lokalplaner vil åbne mulighed for en sådan tagbeklædning, forudsat at den højst har en glans 
svarende til en malet overflade med glanstal 20. 
 
b. Kulturudvalget 
Svalegården 
HD oplyste at bestyrelsen i Svalegården har konstitueret sig med ny formand og næstformand. Anders 
Næsby er udtrådt af bestyrelsen og som ny formand er valgt Jan Krogh og ny næstformand Helle Dietz. 

Der er truffet beslutning om anskaffelse af Stofanet dels til tv, dels til internet. Forpagtere Arne Kristensen 
får stillet stofanetforbindelse til rådighed mod at nedtage den parabol han har opsat på bygningen. 
Forpagteren betaler fremover sit stofanetabonnement, ligesom en række udgifter til dagligt vedligehold 
fremover skal afholdes af ham selv. HD indhenter tilbud fra Stofanet og sikrer stikforbindelse til internet i 
de forskellige mødelokaler. Der indkøbes lærred til brug for foreninger, der ønsker at låne lokalerne. 

Bestyrelsen har godkendt at skulpturen Nyt liv placeres på Svalegårdens grund. Bestyrelsen ønsker at 
godkende den endelige placering JSK meddeler dette til Teknisk forvaltning. 

Arrangementer 2005/2006 
Kulturudvalget afholder møde hos TTJ torsdag den 30.6.2005 kl. 19.30 med henblik på at udarbejde 
forslag til et eller flere arrangementer i det resterende bestyrelsesår. 

6. Eventuelt. 
Hjemmeside 
DCE-net som hoster Hasserisportalen er erklæret konkurs. Vi har ikke modtaget henvendelse fra kurator. 
HUL har haft kontakt med B1.net som er en udmærket mulighed som fremtidig host. HUL og JSK holder 
sig informeret, og flytter hjemmesiden når eller hvis DCE-net lukker. 

Knud Melby takkede for bestyrelsens gave i.f.m. hans 70-års dag. 
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Besøg i klokketårnet 
Det aftaltes at KM inviterer bestyrelsen til et besøg i klokketårnet på Hasseris Kirke kl. 19.00 den 15.9., 
umiddelbart før bestyrelsesmødet 
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