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2. Godkendelse af referat af seneste bestyrelsesmøde 13.12.2007  
3. Tema  
4. Beslutningsforslag  
5. Orientering  
6. Eventuelt  

Formanden for Hasseris Grundejerforening (HG), Jørgen Svensson (JS), bød velkommen til et nyt 
arbejdsår i HG. 
  
1.  Godkendelse af dagsorden     
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse under punkt 6:  Hasseris Krøniken. 
  
2.  Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
Referatet fra bestyrelsesmødet torsdag den 13.12.2007 blev godkendt med de bemærkninger, 
der er givet undervejs. 
  
3.  Tema/emne 
a.  Holbergkvarterlokalplan, møde med Teknik og Miljø den 17.01.2008  
Forslaget til Lokalplanen for Holbergkvarteret opfylder langt hen ad vejen de ønsker som HG i 
årenes løb har fremført.  Der har fra begyndelsen af 60’erne været udarbejdet 7 deklarationer for 
området, som ”alle” har ønsket harmoniseret, og dette synes stort set at være lykkedes, således 
at det efterfølgende vil blive mere enkelt at administrere bl.a. byggeplaner. Den udarbejdede 
beplantningsplan giver en god oversigt. Bestyrelsen er fortsat enig i, at HG ikke skal yde 
økonomisk støtte til kommunens fældning af træer, der er blevet for store, og der hersker tvivl 
om det vil være muligt at få de enkelte beboere til at give tilskud, hvis de overhovedet er 
interesseret i fældning. Det kan undersøges om fonde, som f.eks. Realdania kunne være 
interesseret i at støtte projektet. 
JS, JSK, VL og Torben Thorup deltager i møde med repræsentanter fra Teknik og Miljø den 
17.01.2008, hvor Lokalplanen for Holbergkvarteret indledningsvis skal drøftes.   
  
b.  Planstrategi for Aalborg Kommune 
Aalborg Kommune har som et politisk redskab udarbejdet Planstrategi 2007, der er et signal til 
borgere, interesseorganisationer, nabokommuner og andre offentlige myndigheder om arbejdet 
med planlægningen af kommunens udvikling for de næste 12 år.  Visionerne konkretiseres med 6 
temaer.  Planstrategien er sammen med Redegørelse 2007 fremlagt i offentlig høring fra den 8. 
december 2007 til den 11. februar 2008.  Kommunen har indbudt til møde i Medborgerhuset den 
17. januar 2008, kl.1900, hvor HG som sådan ikke lader sig repræsentere, men hvor HS som 
privatperson deltager. 
  
c.  Tema for sommerfest 
Det er nu 5 år siden, at HG var involveret i Holbergforestilling ved Svalegaarden, og det synes at 
være en god idé med et større arrangement netop hvert 5. år.  Forskellige muligheder for 
underholdning drøftedes, og PS har allerede haft kontakt til arrangører, der ønskede lidt flere 
konkrete oplysninger.  En egentlig sommerfest med spisning og dans til jazzorkester og med 
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temaet ”tilbage til 60’erne” vil få høj prioritet i de kommende drøftelser.  Placering af telt 
behøver nødvendigvis ikke at være ud for Svalegaarden, men kunne lige så godt være på 
parkeringspladsen i Hasseris Bymidte ud for Super Best.  De forskellige muligheder undersøges.  
Datoen for sommerfesten bliver den 23. august 2008.    
  
d.  Hasseris e-Post, tema for nyt nr. 
HS orienterede om forslag til indhold for nr. 31, og udsendelsesformen drøftedes igen.  HUL 
oplyste, at WINKAS-systemet endnu ikke er det mest hensigtsmæssige. JSK udsender endnu 
engang. 
  
e.  Generalforsamling den 24. april 2008 
Kirkesalen er reserveret, og JS undersøger, hvem der kan påtage sig dirigentopgaven.  På valg 
er:  PS, VL og PP – alle er villige til genvalg.  JS undersøger et muligt suppleantemne, idet der 
mangler en suppleant.  HUL fortsætter som associeret, og det undersøges om også SEH fortsat er 
interesseret. 
Indkaldelsen til generalforsamlingen skal være udsendt senest 1 måned før denne.  Udover en 
drøftelse om De/du tiltaleform, drøftedes også måden for udsendelse og spørgsmålet, om e-mail 
kan benyttes.  Det sidste område skal drøftes på generalforsamlingen. Men der er enighed om, at 
flere e-mail adresser på medlemmer af HG skal tilvejebringes, og det kan formentlig kun ske ved 
telefoniske henvendelser, så hvert bestyrelsesmedlem må påtage sig at ringe rundt. 
  
4.  Beslutningsforslag 
Der var ingen forslag til behandling. 
  
5.  Orientering 
JOC oplyste, at HG pr. 01.01.2008 har 1.371 medlemmer. 
Regnskabet viser et overskud på ca. 30.000,- kr., og formuen er vokset med ca. 23.000,- kr. 
  
6.  Eventuelt 
JS undersøger om et medlem, der har tilbudt sin arbejdskraft, vil være behjælpelig med e-Post og 
opringninger angående e-mailadresser. 
JS har fra Lindtofte Forlag modtaget den nyligt udgivne ”HASSERIS Krøniken” af Arne Lybech.  
Bestyrelsen drøfter senere, om der skal indkøbes eksemplarer som gaveobjekter. 
  
Bestyrelsesmødet afsluttedes kl. 21.00. 
  
  

  
  
  

Page 2 of 2Bestyrelsesmødereferat

22-02-2013file://E:\HG-portalen\20080110 Referat.htm


