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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev tilføjet flg. pkt.: 
3 e. Holbergkvarteret 
5 e. LP 05-078 Strøybergsvej m.fl. 

2. Godkendelse af referat af mødet den 12.10.2006 
Referatet blev godkendt. 

3. Tema/emne 
a. Grantræ/Juletræstænding 
VL har haft kontakt til Gug planteskole vedr. en evt. anskaffelse af et nyt og større grantræ. De har besigtiget 
grantræet på hjørnet af Hasserisvej og Svalegårdsvej og vurderer at træet på nuværende tidspunkt burde have 
være ca. 80 cm. højere, men pga. manglende vanding og gødskning er det vokset meget lidt. Et nyt og større 
træ vil være endnu mere sårbart hvis det ikke passes ordentligt i de første år, hvorfor Gug Planteskole ikke kan 
anbefale en udskiftning. Det blev foreslået at forhøre sig hos Børnehaven Juliane om de vil være interesseret i 
at være ”faddere” for træet. PP vil spørge børnehaven. Er de interesseret, vil vi til gengæld give en passende 
betaling for deres hjælp.  

Juletræstændingen foregår lørdag den 2.12.2006 kl. 16.00. KEL har talt med det installationsfirma, der har 
udført opsætning af lys på træet. Forudsat at træet ikke er over ca. 4,5 m. vil de lyskæder, der blev anskaffet 
sidste år kunne anvendes. Prisen forventes ikke at ville overstige 3.500 kr. inkl. moms. JS forhører sig hos 
Knuden, om de vil anskaffe et træ af denne størrelse. Juletræstændingen sker samtidig med at Hasseris Kirke 
afholder jubilæumsuge. Der er underholdning for børn kl. 15, g kl. 15.30 serverer Knuden gløgg og æbleskiver, 
og kirkens børnekor underholder. Der vil være taler af Formanden får menighedsrådet, Ulla Kürstein Jensen og 
Formanden for Hasseris Grundejerforening, Jørgen Svensson. JS anskaffer en megafon. 
  
b. Hasseris Kirkes 50 års jubilæum 
Bestyrelsen har indkøbt et maleri af kunstneren Gita Hansen. Titlen på maleriet er ”Lysets engel” og måler 
80x80 cm. JS vil overrække gaven ved en reception mandag den 27.11.2006 kl. 16 i kirken. Programmet for 
jubilæumsugen er beskrevet i det seneste nr. af Kirkebladet. 
  
c. Juleudsendelse 
Der foreligger nu færdige brev til medlemmerne. Der vedlægges et informationsbrev og årets julegave, som er 
et skrift om Solbyen udgivet i samarbejde med Hasserisstuerne. Brevene påføres navn og adresse samt 
personlig kode til medlemsservice. 
  
JSK har sammen med HUL udarbejdet 6 forskellige breve til ikke-medlemmer, således at indholdet målrettes de 
forskellige områder i Hasseris. Brevene kuverteres i A5 konvolutter med påskriften ”Til ejeren”.  
  
JSK får indscannet Formandens underskrift og indsætter den i brevene. 
  
Det aftaltes at pakning foregår Lørdag den 2.12.2006 kl. 10.00 hos Formanden. 
  
d. Plakat 
Inden planen med at anvende et såkaldt sandwichskilt til annoncering af arrangementer i foreningens regi evt. 

Bestyrelsesmødereferat 
Tidspunkt: Onsdag den 9.11.2006 kl. 17.30 Sted: Svalegården

Deltagere: Jørgen Svensson (JS)  Afbud:

Hans Ulrik Larsen (HUL) 
 Torben Thorup Jensen (TTJ)  
  Verner Larsen (VL)      

Per Studsholt (PS) 
Helle Saabo (HS)
Jens Skovgaard (JSK) (Referent)
Philip Pagter (PP) 
Knud Erik Ledet (KEL)

Næste møde: Torsdag den 14.12.2006 kl. 17.30 i Svalegården

Afbud til næste møde:  
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lægges på hylden, vil HUL gøre et sidste forsøg ved at spørge Vester Kopi om de kan levere opslag til en rimelig 
pris. 
 
e. Holbergkvarteret 
Ny lokalplan for Holbergkvarteret 
TTJ har modtaget brev fra Lene Dokkedal, Aalborg Kommune hvori hun oplyser at der gennemføres en fordebat 
om den kommende lokalplan for Holbergkvarteret m.h.p. at afklare beboernes forventning og ønsker til 
lokalplanen. Det forventes at fordebatten vil forløbe fra januar til maj 2007. Brevet er vedlagt et udkast til en 
pjece som beskriver nogle af de emner der skal debatteres. Pjecen er endnu ikke politisk godkendt, hvorfor den 
ikke er offentliggjort. JSK lægger den på bestyrelsens interne side, således at bestyrelsen medlemmer kan 
kommentere den. TTJ modtager kommentarer og fremsender disse til Lene Dokkedal. 
  
LP 05-084 Tandklinikken på Mester Eriks Vej 
JSK oplyste at forslaget er til 2. behandling i Teknisk udvalg den 13.11.2006. Af dagsordenen fremgår at vor 
indsigelse indstilles til ikke at blive imødekommet. Det samme gælder en indsigelse fra Skolebestyrelsen på Gl. 
Hasseris Skole. Det besluttedes at TTJ tager kontakt til Skolebestyrelsen og aftaler evt. yderligere initiativer. 

4. Forslag til beslutninger 
a. Nyanskaffelser til webmaster 
Der er ikke foretaget nyanskaffelser. JSK vil orientere bestyrelsen når der foreligger konkrete forsalg til 
nyanskaffelser. 

b. Børnehaven Ridefogedvej 
Børnehaven har ansøgt om et tilskud til en bålhytte. Bestyrelsen besluttede at afsætte 5.000 kr. på de normale 
betingelser: At projektet skal være realiseret inden tilskud vil blive udbetalt. Desuden vil JS sikre sig at det er 
Børnehavens bestyrelse der står bag ansøgningen. 

5. Orientering 
a. Rema 1000 
Den nye butik blev indviet en 26.10.2006. Formanden deltog i indvielsen, og kunne konstatere at Sigvart 
Sigvartsen (S) er blevet en populær person hos Rema 1000.  

b. Byplanprisen 2006 
I anledning af at Aalborg Kommune i år modtog Byplanprisen for sine lokalplaner for Villabyen var bestyrelsen 
inviteret til reception fredag den 13.10.2006 i Teknisk Forvaltning. 
  
c. Foredrag 
Det planlagte foredrag om Kommunalreformen i 1970 blev aflyst pga. sygdom. I stedet holdt Stadsarkivar 
Bender et foredrag om Fotograf Heinrich Tønnies. Desværre deltog kun meget få i foredraget. Bestyrelsen 
drøftede form og indhold på de foredrag som Hasserisstuerne har bedt os medvirke i. Der var enighed om at 
indholdet er for smalt, og at der fremadrettet bør satses på foredrag e.l. der kan appellere til en bredere kreds. 
Formanden opfordrede bestyrelsen til at komme med forslag herom. 
  
d. Svalegården 
Bestyrelsen drøftede planerne for Svalegårdens fremtid. 
  
e. LP 05-078 Strøybergsvej m.fl. 
PP har modtaget mail fra Lene Dokkedal hvori hun forslår et beboermøde i stil med de tidligere afholdte onsdag 
den 14.2.2007 kl. 19.00. Bestyrelsen accepterede forslaget. PP booker Svalegården og orienterer Lene 
Dokkedal. 

6. Eventuelt 
HS og KEJ har fortsat problemer med at få hasseris.dk adressen til at virke. TTJ og JSK står til rådighed med 
assistance. Til brug for Web-mail fremsender JSK de enkelte bestyrelsesmedlemmers personlige adgangskode 
til e-mail konto. 
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