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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat af mødet den 16.6.2005 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

3. Orientering fra Formanden 
a. Rotunden 
Formanden har modtaget brev af 6.8.2005 fra Jacob Blegvad hvori han meddeler at Teknisk Forvaltning 
har oplyst at de nye popler vil blive plantet samme sted som de der faldt under stormen. 

b. Følvænget 8 
Formanden har modtaget en henvendelse fra en af beboerne vedr. HG's engagement i sagen. Bestyrelsen 
har fulgt sagen tæt og har bl.a. tilbudt at deltage i et beboermøde, hvilket beboerne ikke ønskede. 
Endvidere havde bestyrelsen allerede ved sagens start et møde med Rådmand Henrik Thomsen, hvor vi fik 
en orientering. Senest har bestyrelsen rykket for den naboorientering der blev udsendt 1.8.2005, men har 
modtaget afslag fra Teknisk Forvaltning. Bestyrelsen finder derfor at den har forholdt sig til denne sag i 
overensstemmelse med bestyrelsens praksis i andre lignende sager. 

JSK kunne oplyse at Teknisk Udvalg på sit møde den 8.9.2005 har godkendt det projekt der har været 
sendt i naboorientering. 

Bestyrelsen besluttede at tage sagen op som et punkt på et kommende møde med Rådmand Henrik 
Thomsen, idet bestyrelsen ønsker at påtale sagsbehandlingen og understrege at sagen er principiel i 
forhold til de kommende lokalplaner for Hasseris Villaby.   

c. Rema 1000 
Formanden konstaterede at det på trods af en meget stor indsats fra bestyrelsens side og en stor folkelig 
opbakning til såvel de to borgermøder og underskriftsindsamling ikke var lykkedes at overbevise et flertal i 
Byrådet om at der ikke bør bygges flere butikker i Bymidten. 

Lokalplan 05-082 blev vedtaget den 13.6.2005. Der skal nu gennemføres en ændring af regionplanen, 
hvilket forventes at ske i december. Derefter vil et byggeprojekt kunne iværksættes. Formanden fik 
tilslutning til at tage kontakt til Rema Invest med henblik på at drøfte projektets endelige udformning. 

d. Super H 
Formanden oplyste at udvidelsen og ombygningen af Super H indvies først i oktober. 

e. Mødetidspunkter for møder i Hasseris Grundejerforening 
Bestyrelsen besluttede at foretage flg. ændringer i mødekalenderen: 
Fremtidige bestyrelsesmøder begynder 17.30 

Bestyrelsesmødereferat 
Tidspunkt: Torsdag den 15.9.2005 kl. 

17.30
Sted: Svalegården

Deltagere: Jørgen Svensson (JS)  Afbud:

Per Studsholt (PS) 
 Hans Ulrik Larsen (HUL)  
 Knud Melby (KM)   
  Torben Thorup Jensen (TTJ)       

Jens Skovgaard (JSK) Referent
Helle Dietz (HD) 
Verner Larsen (VL) 

Næste møde: Torsdag den 12.10.2005 kl. 19.30 i Svalegården

Afbud:  Per Studsholt 
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Bestyrelsesmødet 17.11.2005 flyttes til 24.11.2005 
Bestyrelsesmødet 16.3.2006 flyttes til 23.3.2006 
Bestyrelsesmødet 20.4.2006 flyttes til 26.4.2006 
 
Generalforsamlingen flyttes fra torsdag den 20.4.2006 til Onsdag den 26.4.2006 

f. Hasserisstuerne 
Jørgen Elsøe Jensen har i en henvendelse til Formanden foreslået at Hasseris Grundejerforening køber et 
antal tryksager, som foreningen planlægger at udgive. Tryksagen bliver en lille bog med 26 tryk af gamle 
postkort fra Hasseris. Bestyrelsen er positiv overfor forslaget og bemyndigede Formanden til at forhandle 
et køb af en del af oplaget med henblik på at udsende et eksemplar til medlemmerne. Formanden 
opfordredes til, i samarbejde med Hasserisstuerne at søge tilskud til udgivelsen hos Spar Nord Fonden. 
Hasseris Grundejerforening skal nævnes på en fremtrædende plads i tryksagen. 

g. Udtrædelse af bestyrelsen 
Mogens Husted Kristensen har meddelt Formanden at han ser sig nødsaget til at udtræde som suppleant 
på grund af arbejdsmæssig travlhed. Bestyrelsen tager MHK's beslutning til efterretning med beklagelse, 
idet Mogens har ydet en engageret og stor indsats i bestyrelsesarbejdet. 

4. Orientering fra kassereren. 
KM oplyste at der er modtaget kontingentindbetaling på 6.325 kr. i perioden. For året er der dermed 
indbetalt i alt 166.050 kr. Dedr udestår godt 5.000 kr. i restancer, en del af disse må formodes at være 
pga. fraflytninger. Øvrige bevægelser i perioden omfatter diverse kontorartikler og administration. På 
nuværende tidspunkt har foreningen en fornuftig likviditet i forhold til budgettet. 

Af formuen sker der udtrækninger på ca. 19.000 kr. pr. 1.10.2005. Bestyrelsen besluttede at de udtrukne 
beløb indtil videre placeres på kontoen i Spar Nord. 

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 
Der er modtaget naboorienteringer i flg. sager: 

Sannasvej 4 
I brev af 30.8.2005 orienteres om til- og ombygning af ejendommen. Det skrå højdegrænseplan vil blive 
overskredet. Udvalget har ikke gjort indsigelse mod dette, idet alternativet vil være et fladt tag som 
arkitektonisk ikke vil passe til den øvrige del af huset. 

Hasserisvej 139(Tomex A/S) 
I brev af 26.8.2005 orienteres om en sammenbygning af 2 ejendomme. Bygningen skønnes ikke at være 
til gene for beboerne på Granvej, og den valgte løsning og materialevalget vurderes at passe til de 
nuværende bygninger. Udvalget har derfor ikke kommenteret projektet. 

Hasserisvej 124 (HK) 
I brev af 1.9.2005 er der orienteret om ansøgning om tilladelse til opførelse af en antennemast til 
mobiltelefoni. Antennen vil blive kamufleret som en flagstang. Placering og udseende gør at udvalget ikke 
har gjort indsigelse. 

Vestermarksvej 4 
I brev af 23.6.2005 orienteres der om udskiftning af vinduer. Materialevalg er i overensstemmelse med 
stilarten for huset. Udvalget har ikke kommenteret ansøgningen. 

Elisabethsvej 8 
I brev af 20.6.2005 orienteres om ansøgning om facadeændring. Ændringen består i opførelse af en 
skorsten og udvidelse af kvist mod haven. Udvalget vurderer at ændringerne passer i husets stilart og har 
derfor ikke kommenteret ansøgningen. 

Benediktevej 4 
I brev af 21.6.2005 orienteres om ansøgning om dispensation fra bebyggelsesprocenten fra 25 til 26 
procent. På baggrund af en samlet et vurdering af projektet har udvalget valgt at acceptere denne 
overskridelse, og har derfor ikke kommenteret ansægningen. 

Dr. Christines vej 9 
I brev af 22.6.2005 er der modtaget orientering om ansøgning om dispensation fra afstandskrav og 
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højdegrænseplan. Ejendommen ligger udenfor grundejerforeningen område. 

Nordvestvej 9 
I brev af 16.6.2005 er der modtaget orientering om ansøgning om facadeændring fra modernistisk til 
palæstil. Udvalget har ikke kommenteret ansøgningen. 

Kastanievej 15 
I brev af 10.8.2005 er der modtaget orientering om ansøgning om udskiftning af tag med blådæmpede 
teglsten. Udvalget har ikke kommenteret orienteringen, da Teknisk Forvaltning i brevet meddeler at 
materialevalget er i overensstemmelse med husets stilart. 

Lokalplaner 
I brev af 26.8.2005 meddeler Aalborg Kommune at der et vedtaget et revideret forslag til lokalplan 05-077 
Folehavevej, Langersvej m.fl. Lokalplanforslaget er i høring frem til 27.10.2005 kl. 12.00. 

TTJ oplyste at der er planer om at udforme en lokalplan for den nuværende skoletandplejebygning på 
Mester Eriks Vej ved Gl.Hasseris Skole. I.flg. TTJ ønsker man at samle skoletandplejefunktionen her, 
hvilket betyder en udvidelse af bygningen, hvorfor der planlægges at åbne mulighed for en bebyggelse på 
op til 40 % af arealet. Det vurderes at der vil skulle behandles op mod 5000 børn på årsbasis. TTJ 
udtrykte bekymring for den øgede trafik, set på baggrund af forælde og skolens bestræbelser på at 
mindske trafikken på Mester Eriks Vej. Udvalget følger op på sagen. 

Afsluttede sager 

Vestermarksvej 20 
I brev af 15.8.2005 meddeler Teknisk forvaltning at sagen vedr. Vestermarksvej 20 er afsluttet med at 
ejeren har plantet en hæk foran den ulovligt opførte læmur. Udvalget konstaterer at endnu en sag hvor 
Teknisk forvaltning i første omgang giver os medhold ender med at beboeren blot ved at kamuflere 
overtrædelsen får lov til at gøre som han har lyst. 

Per Degns Vej 10 
På baggrund af henvendelse fra en nabo har udvalget forhørt sig til sagen. I brev af 28.6.2005 meddeler 
Teknisk Forvaltning at sagen er afsluttet med at bygherren har ændret sit projekt så det er i 
overensstemmelse med gældende bestemmelser. 

Nye sager  

Skolemestervej 2 
Udvalget er blevet orienteret om en klage over opførelse af et raftehegn i strid med deklarationen for 
området. Udvalget har rettet henvendelse til Teknisk forvaltning for at høre om status i sagen, ligesom vi 
har givet udtryk for at vi er enige i klagen. Der er ikke modtaget svar på vor forespørgsel. 

b. Kulturudvalget 
Svalegården 
HD oplyste at bestyrelsen for Svalegården har godkendt installering af internet. En Stofanet løsning vil 
koste ca. 30.000 kr. JSK foreslog at men indhenter tilbud om en ADSL løsning fra TDC. 

Arrangementer 2005/2006 
Kulturudvalget har på et møde den 30.6.2005 udarbejdet en plan for arrangementer i det resterende 
bestyrelsesår. Bestyrelsen godkendte flg.plan: 
Deltagelse i et arrangement arrangeret af Park og natur i Mølleparken hvor emnet er Den Ibiriske 
Skovsnegl (Dræbersneglen). TTJ kontakter Esben Buch for nærmere aftale. 

Juletræsarrangement den 26.11.2005. 

Foredragsaften i efteråret. Udvalget arbejder videre efter flg. prioriterede liste: 
1. Johannes Andersen 
2. Jørgens Elsøe, Hasserisstuerne 
3. Aalborg Historiske Museum (Sorthøj) 

Udvalget arbejder desuden videre med idé om overrisling af en del af Rotunden til skøjtebane, samt et 
møde i 2006 med en anlægsgartner med emnet ændring af haver. Herudover arbejder udvalget med et 
forårsarrangement i 2006 hvor man vil indbyde beboerne til et cykelarrangement i Hasseris. 
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6. Eventuelt. 
Intet. 
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