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1.  Godkendelse af dagsorden 
Under ”Eventuelt” ønskede formanden for Hasseris Grundejerforening, Jørgen Svensson, at 
omtale 

1. Svalegaarden  
2. Kridtgraven  

Dagsordenen godkendtes herefter. 
  
2.  Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 15.05.2008  
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
  
3.  Tema 
a.  Dræbersneglearrangement 18.08.2008  
Der er truffet aftale med naturvejleder Esben Buch om naturvandring ved Nordens Kridtgrav i 
tidsrummet kl. 1900 til ca. 2100.  Mødestedet bliver legepladsen i Solbyen, Hasseris. 
Arrangementet omtales i det kommende ”Nyhedsbrev”, der snarest udsendes. 
  
b.  Sommerfest, 23.08., mere planlægning om nødvendigt 
Billetsalget til sommerfesten ønskes opstartet allerede 01.07. også for løbende at have et bedre 
overblik over antal tilmeldinger.  I det kommende ”Nyhedsbrev” skal ændringen fremhæves.  PS 
udarbejder i samråd med købmand Lasse Møller billettekst.  Købmanden har endvidere indvilget i 
at lade personalet i kiosken notere ønsker fra deltagere i sommerfesten, der gerne vil sidde 
sammen f.eks. vejvis. 
  
PS udarbejder plan for bordopstilling og sender forskellige input til de 2 damer, der skal optræde. 
Den lovpligtige ”Beredskabsplan” udarbejdes i samråd med teltudlejningsfirmaet, der har erfaring 
på området. 
Fredag aften afspærres revisorernes P-plads, og parkerede biler skal være fjernet. 
Teltet skal være rejst lørdag senest kl. 1400; bestyrelsesmedlemmerne skal være til stede under 
arbejdet. 
Teltet skal være så stort, at der udover borde er plads til buffet og orkester. 
Spejderne er klar til at hjælpe også med borddækning. 
Aftale om leje af kabler/ledninger, lamper til belysning, indgås. 
Der er enighed om, at det tidsmæssigt bliver vanskeligt også, hvis det skal have en hvis valeur, 
at indpasse indslag fra Hasseris Kirkes Kor under spisningen.  JEL undersøger, om forespørgsel 
om eventuel deltagelse kan annulleres. 

Bestyrelsesmødereferat 

Tidspunkt:  Torsdag den 19.6.2008 kl. 17.30 Sted: Svalegården 
Deltagere:  Jørgen Svensson (JS)   Afbud: Jens Erik Laursen (JEL) 

Suppleant 
  Helle Saabo (HS) Referent     
  Jens Ole Christensen (JOC)     
  Verner Larsen (VL)     

  Jens Skovgaard (JSK)      
  Per Studsholt (PS)     
  Philip Pagter (PP)     
  Knud Erik Ledet (KEL) Suppleant     
  Hans Ulrik Larsen (HUL) associeret     
  S.E.Hansen (SEH) associeret     
Næste møde: Torsdag den 14.8.2008 kl. 17.30 på Svalegården 
Afbud til næste møde:    
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Det er ønskeligt, at forretten er placeret på bordene på fade, og at osten kan serveres på samme 
måde. 
Bestyrelsen skal bære navneskilt, som fremstilles af VL, og helst ”sprede sig”. 
Aftenen skal være virkelig godt organiseret.  Den af PS udarbejdede tidsplan blev gennemgået og 
justeret. 
Formanden for Hasseris Grundejerforening, Jørgen Svensson, ønsker velkommen, annoncerer 
optræden og fungerer i øvrigt som toastmaster. 
Det kommende ”Nyhedsbrev” udsendes inden 01.07. altså ultimo juni, med omtale af 
arrangementet, som der igen reklameres for i ”Nyhedsbrev” i begyndelsen af august. 
  
c.  Sandwichskilt 
Fra omkring 01.08. opsættes uden for Super Best sandwichskilt, der på den ene side skal 
reklamere for ”Dræbersneglearrangementet” 18.08 (tekst udarbejdes af JEL) og på den anden 
side ”Sommerfesten” 23.08. (tekst udarbejdes af PS). 
  
Herudover er arrangementerne omtalt i det kommende ”Nyhedsbrev”, der også vil omtale  KFUM-
spejdertroppen Knudens arrangement ”Spejder for en dag” 23.08. kl. 1400 – kl. 1800. 
  
4.  Beslutningsforslag 
Der var ingen forslag til behandling. 
  
5.  Orientering 
a.  Medlemsstatus 
JOC oplyste, at der har været 35 udmeldelser hovedsageligt på grund af flytninger, dødsfald og 
andet, således at medlemstallet for nærværende er 1.365.  Desværre har 58 endnu ikke betalt 
kontingent, så der skal efterfølgende ”rykkes”, og ikke alle er tilmeldt PBS.  Det er konstateret, at 
”Svalegaarden” ikke er medlem af Hasseris Grundejerforening, hvilket naturligvis vil være meget 
ønskeligt.  VL drøfter sagen med bestyrelsen. 
På det kommende bestyrelsesmøde, 14.08., skal en strategi for henvendelse til potentielle nye 
medlemmer drøftes. 
  
b.  Planstrategi – Aalborg Kommune 
Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, udsendte primo 2008 udkast til Planstrategi 
2007 og inviterede til at deltage i offentligt møde i Medborgerhuset 17.01.  JS oplyste, at der nu 
er modtaget brev om, at projektet er gennemført, og at den endelige plan kan rekvireres ved 
henvendelse til forvaltningen. 
  
c.  Vossvej 29 
Hasseris Grundejerforening har gjort indsigelse imod opførelse af ejendom, der vil kræve flere 
dispensationer fra Lokalplan 05-080 Skovbakkevej m.fl.,Hasseris, der blev godkendt i 2006.  HG 
har stærkt opfordret kommunen til ikke at dispensere, og finder det vigtigt at give sin principielle 
mening til kende, hvilket også er sket i avisindlæg.  Projektet er udarbejdet af 2E-ejendomme, og 
det har været meget omtalt i dagspressen. 
  
JS oplyste, at han havde modtaget telefonisk henvendelse fra beboer på Vossvej, der ønsker 
hjælp til stop af båltænding og larm fra unge mennesker i Mølleparken.  HG står magtesløs i en 
sådan sag og kan kun henvise til at de beboere, der føler sig forulempede, retter henvendelse til 
politiet. 
  
d.  Lokalplan Holbergkvarteret 
Forslaget til lokalplanen er godkendt i Teknisk Udvalg og vil blive fremlagt og diskuteret på 
beboermøde 20.08.  VL sørger for lokalitet til mødet, kirkesalen i Hasseris Kirke er måske at 
foretrække frem for mødelokalet i Svalegaarden, hvor der kun kan være ca. 80 personer.  HG 
serverer øl/sodavand.  VL planlægger mødet i samråd med Lene Dokkedal, Teknik & Miljø.  JSK 
har taget fotos af samtlige huse i kvarteret (130 huse), disse billeder må ikke blive forældede 
inden offentliggørelsen af planen, der godkendes 10.11.  Medlemmer af HG skal i øvrigt 
orienteres om, hvilke muligheder der er for at se eget hus på internettet. 
  
e.  Generalforsamlingsreferat godkendt af dirigent 
Referatet af generalforsamlingen, 24.04.2008, er godkendt af dirigenten, Jørgen Vineke, og det 
lægges herefter på HG hjemmeside. 
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6.  Eventuelt 
JOC oplyste, at folder for Sankt Hans Bål i Mølleparken, arrangeret af Lions Club, ville blive uddelt 
i den kommende week-end til samtlige husstande i Hasseris.  Vinforretningen ”Dolce Vita” på 
Hasserisvej vil have bod med vin. 
  
JS meddelte, at den kommende bestyrelse for ”Svalegaarden” vil blive konstitueret i september.  
HG repræsentant i bestyrelsen, tidligere bestyrelsesmedlem i HG, Helle Dietz, udtræder, HG vil 
fremover være repræsenteret af Verner Larsen, bestyrelsesmedlem i HG. 
  
Enkelte grundejere omkring eller i nærheden af kridtgraven finder, at der er kommet mere støj 
fra knallertkørere og andre.  Området er ikke helt enkelt at definere, men Per Studsholt, som bor 
op til kridtgraven, finder ikke støjniveauet uacceptabelt. 
  
Bestyrelsesmødet afsluttedes kl. 2035. 
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