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1.  Godkendelse af dagsorden 
Formanden ønskede under eventuelt at drøfte 
-  servitutter for Hasserisvej 
-  dræbersnegle 
-  fordeling af opgaver. 
  
Dagsordenen blev herefter godkendt. 
  
2.  Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 24.04.2008  
Referatet blev godkendt. 
Til referatet fra generalforsamlingen var der ingen bemærkninger, det sendes herefter til 
dirigenten. 
  
3.  Tema 
a.  Sommerfest 23.08.2008, mere planlægning! 
Aftaler vedrørende 
- underholdning under spisning af 2 damer og Hasseris Kirkes Kor 
- musik 
- spejdernes assistance 
er nu på plads. 
Super Best fremstiller billetter, og PS aftaler disses udseende med købmand Lasse Møller. 
Revisorerne tilbydes 4 billetter. 
  
Bestyrelsesmøderne 19.06. og 14.08. fastholdes for at sikre, at alle aspekter omkring et så stort 
arrangement som sommerfesten falder på plads. 
  
b.  Generalforsamling 24.04.2008, evaluering 
Desværre var der i år ikke så mange deltagere som tidligere år.  Spejderne ydede en stor hjælp.  
Der fremkom ingen særlige klagepunkter, og generalforsamlingen gik - set fra bestyrelsens side - 
ganske udmærket. 
  
c.  Holbergkvarterlokalplan, tidsplan/beboermøde 
Lokalplanen for Holbergkvarteret behandles i teknik & miljø den 4. juni og i byrådet den 23. juni 
2008.  Offentlighedsfasen starter den 3. juli og slutter den 25. september 2008.  Teknik & miljø 
afslutter behandling den 23. oktober, og byrådet behandler sluttelig planen på møde den 10. 
november 2008. 
Den store sal i Svalegaarden er reserveret til borgermøde den 20. august i tiden kl. 1900 – 2200.  

Bestyrelsesmødereferat 

Tidspunkt:  Torsdag den 15.5.2008 kl. 17.30 Sted: Svalegården 
Deltagere:  Jørgen Svensson (JS)   Afbud: Philip Pagter (PP) 
  Helle Saabo (HS) Referent   Hans Ulrik Larsen (HUL) 

associeret 
  Jens Ole Christensen (JOC)     
  Verner Larsen (VL)     

  Jens Skovgaard (JSK)      
  Per Studsholt (PS)     
  Jens Erik Laursen (JEL) Suppleant     
  Knud Erik Ledet (KEL) Suppleant     
  S.E.Hansen (SEH) associeret     
Næste møde: Torsdag den 19.6.2008 kl. 17.30 på Svalegården 
Afbud til næste møde:    
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Hasseris Grundejerforening indleder og byder velkommen til mødet.  Kommunen har forinden 
udsendt udkastet til lokalplanen til de berørte beboere. 
  
d.  Hasserisstuernes årsberetning 
Det fremgik af ”Hasserisstuernes” årsberetning, at bestyrelsen for Svalegaarden i spørgsmålet om 
mulighed for leje af lejlighed i Svalegaarden havde ageret meget lukket.  ”Hasserisstuerne” har 
ligeledes indledt et samarbejde med Historisk Forening/Himmerland i spørgsmålet om 
udarbejdelse af juleskrift om Hasseris Å, efter at grundejerforeningen har meddelt ikke at ville 
støtte dette projekt for nærværende.  JS vil tage en drøftelse med formanden for 
”Hasserisstuerne” med henblik på løsning af divergerende opfattelser. 
  
e.  HK-bygningen, Hasserisvej 
På generalforsamlingen den 24. april opfordrede Frits Bolonius, Hasserisvej, grundejerforeningen 
til at gå i dialog med kommunen angående rygter om etagebyggeri på Hasserisvej 124, den 
nuværende HK-bygning.  Frits Bolonius har selv været i kontakt med 2E-ejendomme, der har 
købt matriklen, og som oplyser, at der ikke afviges fra gældende lokalplan.  Det aftaltes, at JSK 
tager en uformel kontakt til sagsbehandler i teknik & miljø for opdatering på området. 
  
f.  Nyhedsbrev 
Det sidst udsendte nyhedsbrev er modtaget i ”ordentlig stand” hos respektive medlemmer i 
bestyrelsen.  Den første udsendelse var bl.a. uden æ, ø og å, hvilket har ramt 535 modtagere af 
brevet, og JS har spurgt firmaet 2Fast, hvorfor disse fejlforsendelser sker.  VL vil ligeledes 
undersøge problematikken. 
  
g.  Lions – Sankt Hans bål? 
Arrangementet omkring Sankt Hans bålet i Mølleparken, som arrangeres af Lions Club, er jf. JOC 
på plads.  Da Hasseris Grundejerforening har bevilget 10.000,- kr. til arrangementet, omtales 
denne og jubilæumsfesten i folderen, som fordeles til samtlige husstande i Hasseris. 
  
4.  Beslutningsforslag 
a.  Telefonkompensation, stofanetopkobling 
Formanden indstiller, at samme beløb som sidste år (kr. 600,-) bevilges til samtlige 
bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og associerede samt enkelte på stofanetopkobling som 
kompensation for de udgifter den enkelte har. 
  
5.  Orientering 
a.  Medlemsstatus 
JOC oplyste, at 5 har afmeldt PBS, ligesom 130 af foreningens medlemmer endnu ikke har betalt 
kontingent.  Vil afvente en måneds tid, inden ”rykker” udsendes. 
Bestyrelsen skal snarest foretage en drøftelse af, hvorledes HG kan skaffe flere medlemmer. 
  
6.  Eventuelt 
Beboer på Hasserisvej har telefonisk forespurgt om kendskab til servitutter vedrørende 
rabatforhold.  Da HG ikke umiddelbart har kendskab til eventuelle servitutter er svaret, at den 
enkelte selv må undersøge disse forhold i tingbogen. 
  
Foranlediget af henvendelse fra medlem af HG, har sagsbehandleren i Aalborg Kommune 
anmodet ejer af ejendom på Kong Frederiks Vej om svar på ejendommens anvendelse 
(erhverv/bolig). 
  
Hasseris Grundejerforening vil protestere på forespørgsel om ønske af forhøjelse af eksisterende 
17 m sirenemast på Gl. Hasserisvej. 
  
Grundejerforeningen har modtaget opfordring til at gå aktivt ind i bekæmpelsen af dræbersnegle.  
Der vil derfor blive taget kontakt til naturvejleder Esben Buch med ønske om arrangement i 
august, hvor der kan gives råd og vejledning i håndteringen af dette omsiggribende område.  JEL 
og SEH arrangerer. 
  
For så vidt angår opgavefordeling, er hovedopgaverne fordelt – ”resten” løses ad hoc. 
  
Mødet afsluttedes kl. 2030. 
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