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1.  Godkendelse af dagsorden 
Formanden for Hasseris Grundejerforening, Jørgen Svensson (JS), bød velkommen til det første 
møde efter sommerferien. 
Under punkt 5 ønskede JS at orientere om henvendelse fra beboere på Kastanievej. 
Herefter blev dagsordenen godkendt. 
  
2.  Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 19.06.2008 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
  
3.  Tema 
a.  Dræbersneglearrangement 18.08.2008  
Annoncering for arrangementet på sandwichskilt opstillet foran Super Best og i Nyhedsbrev.  Der 
forventes en del deltagere. 
JEL sørger for øl/vand.  JS ønsker velkommen og VL fotograferer. 
  
b.  Møde om Lokalplan for Holbergkvarteret 20.08.2008 
Lene Dokkedal fra Teknik & Miljø har reserveret lokale på Svalegaarden samt bestilt øl og vand.  
Mødet påbegyndes kl. 1900 og JSK ønsker velkommen og siger lidt om lokalplanen set fra 
Hasseris Grundejerforenings side.  Projektor, lærred m.m. er på plads.  VL fotograferer. 
  
c.  Sommerfest 23.08.2008, mere planlægning 
Alle praktiske foranstaltninger har PS ordnet også i samarbejde med Beredskabscentret.  Der 
påregnes et deltagertal på ca. 150, hvilket er tilfredsstillende.  Tilmeldingen slutter 16.08. og JS 
og PS mødes herefter 18.08. med købmand Lasse Møller for detailplanlægning. 
VL sørger for navneskilte til bestyrelsen. 
Det reviderede budget for arrangementet blev gennemgået og godkendt.  Den reviderede tids- og 
aktivitetsplan blev ligeledes gennemgået og godkendt. 
d.  Nyhedsbrev - august 
Augustnummeret af Nyhedsbrevet fra Hasseris Grundejerforening blev udsendt 11.08. med 
omtale af arrangementerne 18.08., 20.08. og 23.08. 
  
e.  Hasserisvej, sikring af fodgængerovergang 
JS har på ønske fra medlem om sikret fodgængerovergang på Hasserisvej ved Gl. Hasserisvej 
svaret, at et anlæg som det ønskede er mere farligt.  Svaret er bl.a. baseret på svensk 
undersøgelse.  Bestyrelsen drøftede muligheden for at få kommunen til at anlægge en ”helle” 
analog med ”hellen” i Hasseris Bymidte. 
  

Bestyrelsesmødereferat 

Tidspunkt:  Torsdag den 14.8.2008 kl. 17.30 Sted: Svalegården 
Deltagere:  Jørgen Svensson (JS)   Afbud: Philip Pagter (PP) 
  Helle Saabo (HS) Referent   Jens Erik Laursen (JEL) 

Suppleant 
  Jens Ole Christensen (JOC)   S.E.Hansen (SEH) 

associeret 
  Verner Larsen (VL)     

  Jens Skovgaard (JSK)      
  Per Studsholt (PS)     
  Knud Erik Ledet (KEL) Suppleant     
  Hans Ulrik Larsen (HUL) associeret     
Næste møde: Torsdag den 11.9.2008 kl. 17.30 på Svalegården 
Afbud til næste møde:    
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f.  Start på drøftelse af bestyrelsens vision og mål for Hasseris Grundejerforening 
Det er naturligt, at man spørger ”Hvad har vi ud af at være medlem?” og ”Hvad får vi for vores 
kontingent?”  Det er klart, at jo flere der er medlemmer af grundejerforeningen, jo mere 
slagkraftig vil den være overfor myndigheder m.fl.  Men hvor stor skal HG være? Hvor mange 
medlemmer kan ”tackles” på en hensigtsmæssig måde?  Og hvad skal gøres for at fastholde og 
eventuelt forøge medlemstallet, der pt. udgør ca. 1350, og der er fortsat restanter includeret i 
dette tal. 
HG varetager primært medlemmernes interesser, hvilket jo også blandt disse kan give konflikter, 
når ”interesserne” i f.eks. byggesager ikke er sammenfaldende. 
JSK foreslår, at HG med baggrund i nødvendige input, som også kan være en opsummering af de 
områder, der er positive for at bo i Hasseris, søger mere professionel hjælp til opgaven og 
påtager sig denne side af sagen. 
  
4.  Beslutningsforslag 
Der var ingen forslag til behandling. 
  
5.  Orientering 
JSK resumerede sagen omkring Vossvej 29, hvor Aalborg Kommune har givet ejeren af grunden 
afslag på ønsket byggeri.  Sagen affødte en række indsigelser og ikke alene fra direkte berørte 
naboer, ligesom den har været en del omtalt i NORDJYSKE Stiftstidende.  Hasseris 
Grundejerforening opfatter det som principielt vigtigt, at lokalplanen overholdes.  Det nye 
bygningsreglement foreskriver endvidere mod indbliksgener. 
Vedrørende ejendom på Kong Frederiksvej oplyste JSK, at Teknisk Forvaltning har rettet 
henvendelse til ejeren og anmodet om oplysning på de mange firmaer, der findes på adressen. 
JS har modtaget henvendelse fra beboer på Kastanievej, der er forbavset over, hvad der i 
øjeblikket sker på naboejendom.  En mere officiel henvendelse til HG vil betyde en henvendelse 
herfra til Teknisk Forvaltning for at høre, om man der er bekendt med forholdet. 
  
6.  Eventuelt 
Her var ingen emner. 
  
  
Bestyrelsesmødet afsluttedes kl. 2050. 
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