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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse til pkt. 3: Lokalplan 05-084 Tandklinikken Mester Eriks Vej. 

2. Godkendelse af referat af mødet den 15.6.2006 
Referatet blev godkendt. 

3. Tema/emne 
a. Efterårsprogrammet  
Markedsdag i Hasseris Bymidte 
Centerforeningen i Bymidten arrangerer markedsdag den 16.9.2006. Hasseris Grundejerforening deltager med 
en stand som JS og TTJ bemander i tidsrummet 10-12. 

Foredragsaftener 
I et samarbejde mellem Museumsforeningen Hasserisstuerne og Hasseris Grundejerforening afholdes der 2 
foredrag i efteråret. Det første afholdes tirsdag den 26.9.2006 i Svalegården med emnet Svalegården. 
Foredragsholder er Jørgen Elsøe Jensen. Det andet afholdes tirsdag den 7. november i Svalegården hvor Jens 
Topholm fortæller om Kommunesammenlægningen i 1970. Begge foredrag begynder kl. 19.30,og der serveres 
øl eller vand. 

Foredragene er allerede annonceret på Hasserisportalen. Bestyrelsen har indkøbt et sandwichskilt, og det er 
aftalt med Super Best at de stiller det ud når der skal annonceres om aktiviteter i foreningens regi. JS 
undersøger om Super Best kan være behjælpelige med trykning af plakater. PP udfærdiger teksten til 
foredragene, og TTJ og VL er behjælpelige med at få produceret plakaterne denne omgang. Kan Super Best 
ikke producere plakater, skal der findes en anden permanent ordning. 

Juletræstænding 
På oplæg af Formanden drøftede bestyrelsen om der skal ske ændringer i arrangementet i forhold til tidligere 
år, hvor der har være tale, musik og salg af gløgg og æbleskiver ved spejdertroppen Knuden. Bestyrelsen 
finder at arbejdet med arrangementet ikke står mål med det relativt lille fremmøde hvorfor man vil nøjes med 
at stille juletræet op og sørge for belysning. JS kontakter Menighedsrådet i den anledning og aftaler i øvrigt 
tidspunktet, således at det kan koordineres med Hasseris Kirkes 50 års jubilæum den 26.11.2006. 

Bestyrelsesmiddag 
PP stillede sig til rådighed for at arrangere den årlige bestyrelsesmiddag med ægtefæller og revisorer. 
Bestyrelsen ønsker at vende tilbage til Papegøjehaven. Arrangementet afholdes fredag den 15.12.2006 kl. 
19.00. 

b. Svalegården 
VF der fungerer som kontakt til vort bestyrelsesmedlem i Svalegården, Helle Dietz, orienterede om status på 
Svalegårdens fremtid. 

c. Holbergkvarteret 
På foranledning af JSK drøftedes bestyrelsens holdning til de tilbagemeldinger som vi har modtaget efter et 
møde i maj 2006, hvor en række ønsker var blevet fremført overfor Park og Natur. Den aftalte træplan er især 
et fokuspunkt, hvor der efter bestyrelsens opfattelse bør ske flere fornyelser end dem som Stadsgartneren har 
meddelt at der er mulighed for. Ligeledes ønsker Stadsgartneren planen koblet sammen med en kommende 
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lokalplan for Holbergkvarteret. TTJ skriver til Stadsgartneren om vore synspunkter og vore ønsker om en 
hurtigere udskiftning af træerne. Bestyrelsen ser ikke noget behov for en sammenkædning af træplantningen 
og en kommende lokalplan. Dialogen med beboerne på de enkelte veje har ved tidligere projekter været 
arrangeret af bestyrelsen. Denne dialogform vil bestyrelsen fortsætte ved kommende projekter. 

4. Forslag til beslutninger 
a. Ansøgning om tilskud fra Børnehaven Lilletoften 
Der er modtaget en ansøgning om tilskud til indkøb af diverse legeredskaber. Bestyrelsen besluttede at yde et 
tilskud på 5.000 kr. som udbetales når der er foretaget anskaffelser for beløbet. 

b. Nyanskaffelser til webmaster 
JSK har anmodet om en bevilling til anskaffelse af ny PC til brug for foreningsarbejdet. Bestyrelsen bevilgede 
anskaffelser indenfor en beløbsramme på 10.000 kr. Det skal sikres at udstyret har den nødvendige kapacitet 
og levetid. JSK undersøger markedet og indstiller til bestyrelsen inden køb foretages. 

c. Plakatmand 
HUL har foreslået at der udpeges en ansvarlig for plakater til brug i det sandwichskilt som bestyrelsen har 
indkøbt (se under pkt. 3 a). 
Bestyrelsen besluttede at udskyde udpegningen indtil der er fundet en permanent ordning vedr. produktion af 
plakater. Sagen tages op på næste bestyrelsesmøde. 

d. Markedstelt 
Til brug ved forskellige arrangementer har JS foreslået at der anskaffes et markedstelt. KEJ oplyste at han har 
et sådant, som han gerne vil udlåne til foreningen. Bestyrelsen besluttede at tage imod tilbudet fra KEJ, og 
takkede ham for hans tilbud. VL oplyste at han kan levere et lille bord og et par stole, hvis der er behov for det 
ved de enkelte arrangementer. 

5. Orientering 
a. Kvartervandring i Villabyen 
Onsdag den 13.9.2006 afholdt Aalborg Kommune en kvartervandring i Villabyen. Der mødte et pænt antal 
beboere op som af Stadsarkitekten og ansatte i Teknisk Forvaltning fik en grundig orientering om kvarterets 
arkitektur. 

b. Rema 1000 
Byggeriet er nu så langt fremskredent at der afholdes rejsegilde den 27.9.2006. Hasseris Grundejerforenings 
bestyrelse har modtaget invitation hertil. JSK orienterede om sommerens kontakter med enkelte af beboerne 
på Magnoliavej. JSK kontakter Rema EjendomsInvest A/S m.h.p. et opfølgningsmøde vedr. de konkrete ønsker, 
der tidligere er drøftet med Rema EjendomsInvest A/S. 

c. Lokalplanmøde vedr. 05-080 Skovbakkevej m.fl. 
Den 16.8.2006 afholdt bestyrelsen i samarbejde med Teknisk Forvaltning et orienteringsmøde vedr. den nye 
lokalplan for Skovbakkevej m.fl. Ca. 50 tilhørere mødte op. Der er udsendt referat af mødet, som kan læses på 
Aalborg Kommunes Borgerportal. 

d. Juleudgivelsen 
Bestyrelsen planlægger at udsende Hasserisstuernes næste publikation om Solbyen til medlemmerne som en 
julehilsen. Den forventede nettoudgift for foreningen vil være ca. 15.000 kr. Hertil kommer evt. 
distributionsudgifter. Bestyrelsen er indstillet på at udbrige en del af brevene personligt. Den endelige plan og 
budget drøftes på bestyrelsesmødet i oktober. 

e. Kassereren 
HUL oplyste at der sker en relativ stor udskiftning af beboerne i området, hvilket besværliggør administrationen 
og kontingentopkrævningen, idet folk typisk glemmer at udmelde sig, ligesom det kan være vanskeligt at finde 
ud af hvornår den fraflyttede bolig for nye beboere. I det omfang at det er bestyrelsen der uddeler julehilsenen 
(se ovenfor) bør der medtages et særligt brev til de adresser der ikke er registreret som medlemmer. 

6. Eventuelt 
TTJ efterlyste idéer og artikler til HASSERIS e-POSTEN. 
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