
  
  
Dagsorden. 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat af seneste bestyrelsesmøde 10.1.2008  
3. Tema  
4. Beslutningsforslag  
5. Orientering  
6. Eventuelt  

Formanden for Hasseris Grundejerforening (HG), Jørgen Svensson (JS), bød velkommen til 
bestyrelsesmødet og en særlig velkomst til Jens Erik Laursen (JEL), der har indvilliget i at stille op 
som suppleant til bestyrelsen, der jo i dette arbejdsår har manglet en suppleant. 
  
1.  Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
   
2.  Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
  
3.  Tema/emne 
a.   Sommerfest lørdag den 23. august 2008   
HG vil gerne fejre foreningens 115-års jubilæum, men må erkende, at et arrangement som ved 
100-års jubilæet med Holbergspil m.v. ikke længere er muligt grundet manglende tilskud. 
Bestyrelsen drøfter derfor forskellige andre tiltag, men er enige om, at der skal afholdes en fest 
under en eller anden form og betragter denne beslutning som endeligt vedtaget. 
JS har drøftet spørgsmålet med købmand Lasse Møller, Super Best, som er betænkelig ved 
opstilling af telt på parkeringspladsen en lørdag formiddag, men ellers meget positiv for 
medvirken til afvikling af festen.  JS har ligeledes drøftet med Revisorerne om eventuel mulighed 
for opstilling af telt på deres parkeringsplads og har også her mødt stor imødekommenhed. 
PS undersøger fortsat hvilken form for optræden, der kan være under spisning, samt udarbejder 
lidt materiale, der kan udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, så 
sommerfesten vil blive varslet i god tid. 
JOC undersøger det musikalske islæt, således at der bliver mulighed for at danse. 
JSK undersøger også denne mulighed via Skråen. 
Prisen for at deltage er på 150,- kr., som inkluderer spisning 1 glas hvidvin og en halv flaske 
rødvin. 
  
b.   Hasseris e-Post, tema for nyt nr. 
JSK foreslår, at der udsendes materiale om kunstauktion, som Lions afholder den 8.marts i 
Vingårdsgade.  Ved en beklagelig fejl er den kommende generalforsamling i sidste nr. af e-Posten 
annonceret til tirsdag den 24. april, den rigtige dag er torsdag den 24. april, hvilket selvfølgelig 
skal rettes.  Og endelig skal den kommende sommerfest omtales. 
Et nyt navn for Hasseris e-Post blev også drøftet, og det er foreslået, at navnet fremover bliver 
Hasseris Posten. 
  
c.   Winkas/2fast mailregister og mailudsendelser 

Bestyrelsesmødereferat 

Tidspunkt:  Torsdag den 14.2.2008 kl. 
17.30 

Sted: Svalegården 

Deltagere:  Jørgen Svensson (JS)   Afbud: Philip Pagter (PP) 
  Helle Saabo (HS) Referent   Verner Larsen (VL) 
  Jens Ole Christensen (JOC)   S.E.Hansen (SEH) associeret 
  Per Studsholt (PS)     

  Jens Skovgaard (JSK)      
  Knud Erik Ledet (KEL) Suppleant     
  Hans Ulrik Larsen (HUL) associeret     
  Jens Erik Laursen (Gæst)     
Næste møde: Torsdag den 13.3.2008 kl. 17.30 på Svalegården 
Afbud til næste møde:    
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HUL oplyser, at 2fast har et system, der kan benyttes som satellitstation, så adressaterne fra HG 
mailliste kan nås.  Bestyrelsen vil sammen forsøge at skaffe så mange mailadresser på 
medlemmer som muligt pr. telefon. 
  
d.   Generalforsamling den 24. april 2008 
JS udarbejder den skriftlige beretning og sender den til kommentering hos bestyrelsen snarest.  
Indkaldelsen skal jf. vedtægterne være udsendt senest 1 måned før generalforsamlingen, og 
p.g.a. påsken vil den blive udsendt inden denne. 
På valg er VL, PS, PP og KEL, der alle er villige til genvalg.  JEL opstilles ligesom KEL som 
suppleant til bestyrelsen. 
  
e.   Hasserisstuernes juleudsendelse 2008 
HG har hidtil medfinansieret den årlige juleudsendelse af publikation og sendt denne som en 
særlig hilsen til medlemmerne.  HG har et ønske om, at juleudsendelse 2008 skal være en 
publikation om ”Holbergkvarteret” også fordi der i år udsendes en ny lokalplan for kvarteret.  
Dette var aftalt med Jørgen Elsøe, som desværre nu meddeler, at der i stedet udarbejdes et skrift 
om ”Hasseris Å”.  Dette område finder HG for nærværende ikke interessant, og JS vil herefter 
meddele Jørgen Elsøe, at HG ikke vil deltage i dette projekt. 
  
4.  Beslutningsforslag 
Der var ingen forslag til behandling. 
  
5.  Orientering 
a.   Medlemsstatus 
JOC oplyste, at 6o er udgået af HG, mens der kun er kommet 30 nye medlemmer til, altså en 
tilbagegang i medlemstallet, som pr. 1. januar 2008 var 1.371 medlemmer.  JOC har udarbejdet 
forslag til udsendelse af skrivelse til ”ikke medlemmer” foreløbig kun i Hasseris Villaby med håb 
om, at HG ad den vej kan få en tilgang.  HS har lovet at fordele denne post. 
  
b.   Regnskab 
JOC gennemgik regnskabet, som herefter blev underskrevet af de tilstedeværende og er klar til 
generalforsamlingen. 
  
c.   Holbergkvarterlokalplan 
JS m.fl. deltog den 17. januar 2008 i møde med Teknik og Miljø, som skal modtage yderligere 
kommentarer om Holbergkvarterlokalplan 3-3-101 senest den 20. februar 2008.  Mødet forløb 
godt, og der er en god dialog, som skal fortsætte.  Den nye lokalplan erstatter, som også i 
tidligere referater anført, 6 – 7 deklarationer, hvorfra enkelte nødvendige juridiske dele bevares 
dog indarbejdet i lokalplanen. 
Aalborg Kommune ønsker fældning af træer, som er over ½ m høje, så man er fri for 
genplantning, men det er en holdning, som ikke er acceptabel for grundejerforeningen. 
JS, JSK, VL og Torben Thorup følger hele spørgsmålet samt Holbergkvarterlokalplanen nøje. 
  
d.   Flystøj 
Klagerne har ikke været tilfredse med de svar, som er givet efter møde i Aalborg Lufthavn hos 
direktør William Bluhme.  Der er efterfølgende uddelt blad i Holbergkvarteret, hvor beboerne 
opfordres til at gøre indsigelse imod flystøj. 
HG foretager sig ikke yderligere i sagen, før Aalborg Kommune har foretaget sine målinger og 
meddelt de efterfølgende resultater i en miljøredegørelse. 
  
6.  Eventuelt 
Lions Club, der står for det årlige Sankt Hans Bål i Mølleparken, har et ønske om, at HG 
promoverer sig selv på bagsiden af folderen formedelst et beløb og ser også gerne, at HG er 
medarrangør.  Det sidste er bestyrelsen ikke helt enig i, men vil gerne, som også sidste år, give 
et beløb, som kan ligge i størrelsesordenen ca. 10.000,- kr. 
  
Bestyrelsesmødet afsluttedes kl. 2130. 
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