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5. Orientering 
6. Eventuelt 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat af mødet den 14.9.2006 
Referatet blev godkendt. 

3. Tema/emne 
a. Holbergkvarteret 
TTJ oplyste at den gamle beplantningsplan nu er 10 år gammel og beplantningsplanen nærmest er gået i stå. 
Dog oplyste TTJ at kommunen primo 2007 fælder træerne på Corfitsvej og planter nye. Træerne på Leonorevej 
og Magdelonevej fældes ligeledes, men her plantes der ikke nye træer. 

Forholdene på Jeronimusvej blev drøftet. TTJ har tidligere foreslået en løsning med et ”vejlaug” og en 
græsrabat i stedet for det eksisterende egepur. VL udtrykte usikkerhed omkring en græsrabat, idet han mener 
at det måske vil fjerne det flotte udtryk alléen har. PS mente at det måske ville bevirke at hastigheden ville 
blive sat op på vejen idet den vil syne bredere med en åben græsrabat. 

Det besluttedes at PS retter henvendelse til kommunen for måske her at få hjælp til at visualisere hvordan 
vejen vil se ud med en græsrabat eller generelt med en anden løsning end den eksisterende. 

b. Skøjtebane 
TTJ oplyste at der ingen kommunikation har været med kommunen vedr. dette punkt endnu. I øvrigt er det for 
sent i år, så det udsættes til næste år. JS oplyste at der er kommet en reaktion fra en beboer på Jeronimusvej 
vedr. bekymring om afledning af ”smeltevand” fra en skøjtebane, idet beboerens kælder ofte har 
vandindtrængning af regnvand fra Rotunden.     
  
c. Foredrag om Kommunalreformen i 1970 
Foredraget om kommunesammenlægningen i 1970 afholdes på Svalegården den 7. november. TTJ bemærkede 
at det senest afholdte foredrag om Svalegården ikke var nogen succes. Måske skulle det ses i lyset af den kritik 
der indledte foredraget. Kritikken vedrørte den omtale i pressen der havde været om Svalegårdens fremtid. 
Den omtale fik nogle af deltagerne til at stille spørgsmål herom. JS afviste at kommentere spørgsmål 
vedrørende en eventuel ændret forpagterstatus for Svalegården, idet spørgsmål af den art må henvises til 
Svalegårdens bestyrelse. Hasseris Grundejerforening er repræsenteret i Svalegårdens bestyrelse ved Helle 
Dietz. 
 
Vedr. annoncering af foredraget den 7. november blev det besluttet at Phillip spørger sin ven/bekendt om 
muligheden for at lave en plakat til sandwich-skiltet om arrangementet. TTJ oplyste at den tidligere drøftede 
mulighed for plakatudarbejdelse ikke var teknisk mulig. JS bad PP om at være tovholder på arrangementet. 
  
d. Juletræ 
JS oplyste at Juletræsarrangementet afholdes lørdag den 2. december samt at der var givet accept fra kirken 
vedr. deling af omkostningerne. Der vil være dukketeater kl. 14.30. Kl. 16 tændes juletræet, akkompagneret af 
et børnekor fra kirken. Kl. 16.30 er der andagt i kirken. JS kontakter spejderne vedr. salg af gløgg og 
æbleskiver. HUL omtaler arr. i Hasseris e-Posten. Desuden skal det på hjemmesiden og der skal laves en 
plakat. Der vil ikke blive udsendt særskilt meddelelse om arrangementet. TTJ foreslog indkøb af et træ i 3-4 m. 
højde til plantning på stedet. VL tilbød at indhente pris på et 3-4 m højt træ. 
  

Bestyrelsesmødereferat 
Tidspunkt: Onsdag den 12.10.2006 kl. 
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e. Hasseris Kirke 50 års jubilæum 
En rundspørge blandt bestyrelsesmedlemmerne tilkendegav af Hasseris Grundejerforening giver en gave til 
kirken i.f.m. med jubilæet. HUL foreslog et maleri, og JS opfordrede HUL til at undersøge priser m.v. 

4. Forslag til beslutninger 
Nyanskaffelse til webmaster udsættes til næste møde. 
Plakatmand blev i første omgang Phillip idet ven/bekendt måske kan hjælpe med denne opgave.  

5. Orientering 
a. Lokalplan for tandklinikken på Mester Eriks Vej 
TTJ oplyste at indsigelse er indsendt. TTJ har kontaktet formanden for skolebestyrelsen på Gl. Hasseris Skole, 
der ikke kendte til sagen. Skolebestyrelse vil tage punktet op på næstkommende møde.       

b. Markedsdag i Hasseris Bymidte 
JS oplyste at der på markedsdagen stort set ingen henvendelse var til Hasseris Grundejerforenings stand. 
Bestyrelsen må derfor overveje om denne kommunikationsform er hensigtsmæssig. 
  
c. Tilskud til Børnehaven Lilletoften 
JS oplyste at børnehaven Lilletoften ikke havde reageret på tidl. meddelt bevilget tilskud på kr. 5.000 til 
lejeplads. JS retter henvendelse til børnehaven om, at tilskuddet tilbagekaldes da Hasseris Grundejerforening 
ingen reaktion har fået fra børnehaven. 
  
d. Rema 1000 
Åbning af Rema 1000 foregår den 26/10 2006 kl. 8.45. Hasseris Grundejerforenings bestyrelse er inviteret og 
JS anmoder de bestyrelsesmedlemmer der deltager om at meddele dette til JS. 
  
e. Året juleskrift til medlemmerne 
JS fremviste udkast til hæftet om Solbyen. JS oplyste at Spar Nord Fonden har bevilget kr. 20.000. De 15.000 
kr. fragår Hasseris Grundejerforening bevilgede tilskud. Hasseris Grundejerforening modtager 1500 
eksemplarer, som uddeles til medlemmerne som årets julegave. 

6. Eventuelt 
JS oplyste at mødesalen i Hasseris Kirke er bestilt til Hasseris Grundejerforenings generalforsamling den 
19.4.2007. 

JS oplyste at Aalborg Kommune har modtaget ”Byplanprisen 2006”, 
Hasseris Grundejerforenings bestyrelse er inviteret til receptionen den 13.10.2006. 
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