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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat af mødet den 24.11.2005 
Referatet blev godkendt. 

3. Orientering fra Formanden 
a. Julebrev til medlemmerne 
Der er udsendt julebrev sammen med et eksemplar af Hasserisstuernes hæfte "Postkort fra Hasseris". 
Hæftet kan også købes i kiosken i Bymidten. 

b. Juletræsarrangement 
Traditionen tro blev juletræet ved Hasseris Kirke tændt ifm. et arrangement i samarbejde med Hasseris 
Kirke og KFUM-spejderne. Der var forud udsendt indbydelse til samtlige husstande i Hasseris. På trods 
heraf mødte kun ca. 60-70 beboere op. Bestyrelsen vil vurdere andre og billigere former for information 
om sådanne arrangementer i fremtiden.  

c. Haveservice 
Formanden har modtaget en anmodning fra et haveservice firma om at måtte optræde på 
Hasserisportalen. Bestyrelsen besluttede at afslå anmodningen, idet man ikke på nuværende tidspunkt 
ønsker reklamer på portalen. 

d. Reklamering om Hasseris Grundejerforening 
HD har foreslået at bestyrelsen opstiller en reklamestander i Bymidten, hvor der oplyses om forskellige 
arrangementer o.l. Der var generel opbakning til forslaget, men en række praktiske spørgsmål skal 
afklares inden forslaget kan realiseres. Forslaget er derfor indtil videre henlagt. 

e. Rotunden 
Efter at arbejdet med genplantning af poplerne i Rotunden var blevet standset af Aalborg kommunes 
Tekniske udvalg, er arbejdet nu genoptaget, og forventes afsluttet inden Jul.   

f. Værsgo' Aalborg 
Arne Lybech har rettet henvendelse til bestyrelsen og foreslået at vi indrykker en artikel i bladet, når vi 
har stof til en. JS tager kontakt til Arne Lybech for nærmere aftale. 

g. Glædelig Jul 
Formanden ønskede bestyrelsen Glædelig Jul. 

h. Rema 1000 
Amtsrådet vedtog som ventet den regionsplan, der åbner mulighed for en Rema 1000 butik i Bymidten. I 
den forbindelse har der i TV Nord været bragt et interview med Formanden. Her har Formanden givet 
udtryk for at bestyrelsen vil indgå i en dialog med Stefan Sørensen, Rema Invest, som står for 
projekteringen. Formålet er at genoptage dialogen, som allerede blev påbegyndt inden det oprindelige 
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lokalplan forslag blev udarbejdet.  
Bestyrelsen drøftede de konkrete muligheder for at kunne påvirke byggeriets udformning. Emnet tages op 
på bestyrelsesmødet i januar. 

4. Orientering fra kassereren. 
Der er i perioden afholdt udgifter på i alt godt 17.000 kr. Heraf er godt 9.000 kr. anvendt til udsendelse af 
julebrev med hæfte. Endvidere er der anvendt godt 3.000 kr. på hjemmesiden, 2.500 kr. til gaver og 
2.000 kr. til juletræ. 

JS tager kontakt til Jørgen Elsøe Jensen vedr. tilskuddet fra Spar Nord Fonden. 

Ved genplacering af formuen ønsker bestyrelsen at princippet om at placere ca. halvdelen i korte papirer 
fastholdt.  

5. Faste udvalg 
a. Teknik- og trafikudvalget 
Kvartervandring i Holbergkvarteret 
TTJ har udfærdiget referat som er fremsendt til park og natur til kommentering. 

Skolemestervej 2 
JSK har fået oplyst at sagen ikke er afsluttet, og at man ønsker at inddrage den i den kommende lokalplan 
for Holbergkvarteret. JSK mener ikke at dette er muligt, idet en lokalplan ikke kan regulere allerede 
eksisterende hegn. Teknisk Forvaltning har sagt ja til et møde om sagen. 

Lokalplan 05-079 Klostermarken m.fl. 
Desværre måtte udvalget melde forfald til mødet den 7.12.2005. Vi har efterflg. modtaget materiale og 
referat fra mødet. Præsentationen er lagt ud på portalen. 

M. A. Schultz Vej 18 
Udvalget har konstateret, at Aalborg Kommune har besluttet at politianmelde ejeren. 

Møde med Rådmanden 
JSK tager kontakt med Rådmand Henrik Thomsen for aftale om møde i begyndelsen af 2006. 

b. Kulturudvalget 
Udvalget har aftalt samarbejde om et arrangement den 3. maj 2006 hvor Naturvejleder Esben Buch 
fortæller om Den Ibeiriske Skovsnegl, også kendt som Dræbersneglen. 

c. Administrationsudvalget 
Medlemsinformation 
Udvalget arbejder på udformningen af det elektroniske brev, som planlægges igangsat i løbet af 2006. TTJ 
bistår med layout. 
 
6. Eventuelt. 
JSK orienterede om de problemer der har været med flytningen af Hasserisportalen til Netmedia. Det har 
været nødvendigt at købe konsulentbistand for at få de forskellige formularer til at fungere. 

De nye mailadresser @hasseris.dk, som er oprettet til alle i bestyrelsen skal være aktiveret af alle inden 
1.1.2006, hvorefter bestyrelsesmedlemmerne bedes anvende disse adresser når der sendes mails vedr. 
grundejerforeningen. 

JSK udsender vejledning til bestyrelsen. 
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