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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse til pkt. 5: Orientering ved Kasserer. 

2. Godkendelse af referat af mødet den 18.5.2006 
Referatet blev godkendt. 

3. Tema/emne 
a. Hasserisstuerne  
Formanden orienterede om at Hasserisstuerne v/Jørgen Elsø Jensen planlægger en udsendelse af et hæfte om 
Solbyens historie. Hæftet forventes trykt i ca. samme opsætning som den seneste udgivelse om postkort fra 
Hasseris og i et oplag på ca. 2000, såfremt Hasseris Grundejerforening går ind i projektet. Trykkeomkostninger 
forventes at ligge på ca. 35.000 kr. Bestyrelsen er positiv overfor et samarbejde efter samme model som sidst. 
Bestyrelsen forudsætter dog at Hasserisstuerne vil arbejde for at hæftet indgår i en række fremtidige 
udgivelser om andre dele af Hasseris. JS tager kontakt til Hasserisstuerne for nærmere aftale, samt en fælles 
henvendelse til Spar Nord Fonden. Bestyrelsen forventer ligeledes at Ejerlauget i Solbyen inddrages i projektet. 
Bestyrelsen forventer at aftage 1500 eksemplarer, som vil blive udsendt som gave til samtlige medlemmer ved 
juletid. 

PP har haft kontakt til Jørgen Elsø Jensen vedr. samarbejde om kommende arrangementer. Der er opnået 
enighed om at afholde 2 arrangementer i efteråret. Det første har emnet Svalegårdens historie og afholdes 
26.9.2006. Det næste har emnet Kommunesammenlægningen i 1970 og afholdes 7.11.2006. Af hensyn til 
pladsforholdene ønsker bestyrelsen at arrangementerne afholdes i Kirkens store mødesal. Arrangementerne 
annonceres på Hasserisportalen, i Hasseris e-Posten samt på en poster, som HUL indkøber og som efter aftale 
med Lasse Møller Madsen opstilles udenfor Super H. JS kontakter Lasse for endelig aftale. PP undersøger om 
han har mulighed for at få trykt plakat. 
 
b. Svalegården 
Helle Dietz orienterede om Svalegårdens bestyrelses aktiviteter. 

4. Forslag til beslutninger 
a. Ansøgning om tilskud fra Otiumgården 
Der er modtaget en ansøgning om en cykel med hjælpemotor til brug for Otiumgårdens beboere. Bestyrelsen 
behandlede ansøgningen og besluttede ikke at imødekomme ansøgningen, idet det efter bestyrelsens opfattelse 
er Aalborg Kommunes forpligtigelse at stille sådanne køretøjer til rådighed for ældre, der ellers ikke har 
mulighed for at komme udendørs. 

5. Orientering 
a. Holbergkvarteret 
Der er modtaget et svar og et referat fra Stadsgartneren. Det fremgår heraf, at der vil blive iværksat en række 
tiltag: Træerne på Corfitzvej, Magdelonevej og Leonorevej samt to stikveje på Henrikvej tilbydes fældet i 
foråret 2007, og der vil kun ske genplantning på Corfitzvej, og Stadsgartneren kan kun oplyse "at det ikke vil 
ske i den nærmeste fremtid". Teknisk Forvaltning foreslår et samarbejde omkring den kommende lokalplan for 
kvarteret, herunder medvirken i en offentlig debat om områdets fremtidige udvikling. 

Bestyrelsesmødereferat 
Tidspunkt: Onsdag den 15.6.2006 kl. 

17.30
Sted: Hos Philip Pagter

Deltagere: Jørgen Svensson (JS)  Afbud: Ingen
Per Studsholt (PS) 
Hans Ulrik Larsen (HUL) 

 Helle Saabo (HS)   
 Torben Thorup Jensen (TTJ)  

Philip Pagter (PP) 
  Verner Larsen (VL)      

Knud Erik Ledet (KEL)
Helle Dietz (HD) under pkt. 3.b
Jens Skovgaard (JSK)

Næste møde: Torsdag den 14.9.2006 kl. 17.30 i Svalegården

Afbud til næste møde:  
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Bestyrelse er, og har hele tiden været interesseret i dialog omkring Holbergkvarteret. Imidlertid er det 
bestyrelsens opfattelse, at der fra Teknisk Forvaltnings side ikke synes at være vilje til at prioritere de 
nødvendige og relativt små tiltag, som bestyrelsen ønsker, og som den mener er rimelige. Bestyrelsen 
besluttede at TTJ svarer Teknisk Forvaltning. 

b. Udvidelse af LCH import A/S 
Formand og Næstformand har deltaget i et møde med beboergruppen. Den øvrige bestyrelse blev orienteret 
om indholdet af mødet. Der er tale om at LCH Import A/S søger om tilladelse til at opbevare op til 500 tons 
NEM (Netto Eksplosiv Mængde) krudt på firmaets adresse på Nørholmsvej, hvilket er en forøgelse på 150 %, 
idet firmaet i dag har tilladelse til opbevaring af 200 tons NEM. Beboergruppen oplyste at N. P. Johnsens 
Fyrværkerifabrik i Seest havde tilladelse til opbevaring af 300 tons NEM. Firmaet er beliggende i et område, der 
i Regionplanen og Kommuneplanen er udlagt til rekreative formål. I området anlægges en ny skov, bl.a. er der 
anlagt en børneskov i området ca. 250 meter fra virksomheden. Fyrværkeriet losses i Århus Havn og 
transporteres i containere via Skelagervej og under Lien til Nørholmsvej. 

Bestyrelsen drøftede herefter dens evt. videre engagement i sagen. PS fastholder sin modstand mod yderligere 
engagement i sagen, da den efter hans opfattelse ikke vedr. Hasseris Grundejerforenings medlemmers 
interesser. Den øvrige bestyrelse gik ind for at der indhentes yderligere oplysninger i sagen. JSK tager kontakt 
til beboergruppen og informerer bestyrelsen via mails i løbet af sommeren. 
PP kontakter Aalborg Politi for at indhente oplysninger om hvilke anvisninger til transportrute der er givet 
derfra. Herefter tages der stilling til hvorvidt bestyrelsen vil gå aktivt ind i sagen. 

c. Revisorgrunden 
Bestyrelsen har modtaget et par beboerhenvendelser vedr. det igangsatte byggeri på Revisorgrunden. JSK har 
kontaktet Teknisk Forvaltning, som har oplyst at der er blevet givet gravetilladelse. En række specifikke forhold 
er til vurdering i det fælles udvalg som Aalborg Kommune og Aalborg Politi har til behandling af 
trafikspørgsmål. Det er Teknisk Forvaltnings holdning at lokalplanens bestemmelser skal overholdes, og at de 
bedst mulige trafikale løsninger skal sikres. Rema 1000 er i dialog med Aalborg Kommune, og er iflg. Teknisk 
Forvaltning meget positive overfor de krav som der stilles fra kommunens side. 

Teknisk Forvaltning oplyser desuden at Revisorfirmaet planlægger at anlægge yderligere et antal p-pladser bag 
deres bygning. Lokalplanen for området indeholder ikke begrænsninger i antallet, idet den blot fastlægger, at 
der skal anlægges mindst 86 p-pladser. 

Bestyrelsen besluttede at JSK svarer på henvendelserne fra beboerne. Formanden tager kontakt til Rema 1000 
m.h.p. et møde snarest. 

d. LP 05-080 Skovbakkevej m.fl. 
Et ad hoc udvalg bestående af PP, TTJ, PS og HS har udarbejdet 2 breve til hhv. medlemmer og ikke-
medlemmer i LP-området. Brevene orienterer om den kommende lokalplan. De konkrete planer for trykning, 
adressering og udsendelse blev drøftet. HUL bistår udvalget med labels etc. ligesom selve udbringelsen aftales 
med HUL. 

PP er Hasseris Grundejerforenings repræsentant på beboermødet den 16. august. JSK sender indlæg fra 
beboermødet vedr. Folehavevej m.fl. til PP, og det endelige indlæg aftales mellem JSK og PP. 
 
e. Kassereren 
HUL oplyste at der pt. er en likvid kapital på ca. 170.000 kr. HUL foreslog at ca. 100.000 anbringes i korte 
papirer med størst muligt afkast før skat. Bestyrelsen tog dette til efterretning. 

f. Fussingø Slot 
Formanden oplyste at der var modtaget en invitation til deltagelse i et arrangement på Fussingø Slot for 
grundejerforeninger. 

6. Eventuelt 
TTJ efterlyste oplysninger vedr. naboorientering om Motanusvej 2, og JS efterlyste oplysninger om 
naboorientering om Henrikvej 42. JSK henviste til referat af 26.4.2006 hvori der er orienteret om sagerne. 
desuden henviste JSK til bestyrelsens beslutning om at JSK har ansvaret for byggesager i hele foreningens 
område.  

Formanden ønskede bestyrelsen en god sommer. 

Formanden afsluttede med at takke PP og HD for at ville lægge hus til og sørge for beværtningen. 
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