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1.  Godkendelse af dagsorden 
HUL ønskede under eventuelt at drøfte ”Postbutikkens” fremtid.  Herefter blev dagsordenen godkendt.
  
2.  Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
Referatet fra bestyrelsesmødet den 11.9.2008 blev godkendt uden bemærkninger. 
  
3.  Tema 
a.  Ølsmagning 
Arrangementet afvikles på Svalegaarden torsdag den 6. november 2008 kl. 1900, hvor Niels Tikjøb Olsen 
forestår dette.  PS og VL har truffet alle aftaler.  Der serveres et mindre pølsebord.  Deltagertallet vil være 
ca. 70, og prisen pr. deltager (kun 2 pr. husstand) sættes til kr. 50,- uanset, at udgiften pro persona beløber 
sig til ca. kr. 100,-.  Der udsendes nyhedsbrev om arrangementet med tilmelding til adm@hasseris.dk
telefon 98 13 80 44, ligesom der opstilles sandwichskilt foran Super Best i Hasseris Bymidte. 
  
b.  Arrangementer i december 
Juletræstænding ved Hasseris Kirke finder sted lørdag den 29. november 2008.  Der vil som 
sædvanlig være arrangement for børn i kirken, ligesom spejderne hjælper til.  JS træffer de 
fornødne aftaler og siger eventuelt et par ord inden ”tændingen”.  KEL forestår det praktiske 
omkring ”lyset”. 
Bestyrelsens julemiddag er ved PP foranstaltning på plads. 
  
c.  Vision og mål 
JSK har talt med ejer af reklamebureau, der er interesseret i at hjælpe bestyrelsen, men som for 
tiden er stærkt optaget.  Det ønskelige er selvfølgelig, at Hasseris Grundejerforening har så 
mange medlemmer som muligt, men bestyrelsen må erkende, at det er vanskeligt at skaffe nye 
medlemmer.  Yngre tilflyttere er næsten umulige at få i tale og virker ikke så solidarisk 
indstillede, og tendensen ”hvad får jeg ud af at være medlem” er udtalt.  Bydelen Hasseris har 
mange kvaliteter, som også grundejerforeningen er med til at sikre.  Grundejerforeningen har 
igennem årene ligeledes forestået forskellige arrangementer af mere social karakter og været 
involveret i lokalplaner, høringer af disse, byggesager etc. 
JOC vil prøve at få en omtale af Hasseris Grundejerforening med i juleudsendelsen fra Lions Club. 
JSK forestår det videre forløb på området. 
  
4.  Beslutningsforslag 
Der var ingen forslag til behandling. 
  
5.  Orientering 
a.  Kong Frederiks Vej 1 

Bestyrelsesmødereferat 

Tidspunkt:  Torsdag den 16.10.2008 kl. 17.30 Sted: Svalegården 
Deltagere:  Jørgen Svensson (JS)   Afbud: Per Studsholt (PS) 
  Jens Skovgaard (JSK)    Philip Pagter (PP) 
  Verner Larsen (VL)   Knud Erik Ledet (KEL) 

Suppleant 
  Helle Saabo (HS) Referent     

  Jens Ole Christensen (JOC)     
  Jens Erik Laursen (JEL) Suppleant     
  Hans Ulrik Larsen (HUL) associeret     
Næste møde: Torsdag den 11.12.2008 kl. 17.30 på Svalegården 
Afbud til næste møde:    
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JS og JSK havde deltaget i møde med ejeren hos dennes advokat.  Hasseris Grundejerforening 
har efterfølgende anmodet Aalborg Kommune om at overholde planloven med hensyn til 
lovliggørelse af ejendommens anvendelse. 
  
b.  Vandtårnet 
JS oplyste, at Aalborg Kommune har svaret og meddelt, at en renovering af tårnet skønsmæssigt 
vil beløbe sig til ca. kr. 400.000,-, og at der ingen penge er til dette formål for nærværende.  Der 
udtrykkes også tvivl om ejerskabet af vandtårnet, som efter kommunens opfattelse ikke kan 
overføres direkte til denne.  Det vil reelt sige, at vandtårnet står uden ejer, hvorfor almenvældet, 
Aalborg Kommune, træder ind.  Det er HG opfattelse, at kommunen har overtaget forpligtigelsen 
til at renovere og vedligeholde vandtårnet, og efter drøftelse af forskellige muligheder, vil HG 
foreslå, at Realdania bringes ind i billedet. 
  
c.  Svalegaarden, ref. fra bestyrelsesmøde 
JS havde den 17.9.2008 deltaget i bestyrelsesmøde i stedet for VL og oplyste herfra, at der var 
tilfredshed med restaurationsvirksomheden, og at økonomien er tilfredsstillende, hvilket også har 
resulteret i en fortløbende renovering af ejendommen.  Der er et ønske fra Svalegaarden om, at 
dennes bestyrelse synliggøres på HG hjemmeside. 
HG har ønske om internetforbindelse, og JS vil spørge forpagteren om han vil installere denne. 
  
6.  Eventuelt 
Super Best er solgt til Føtex, som ved årsskiftet åbner ny butik.  Spørgsmålet om forbliven af Post 
Butik rejser sig derfor naturligt.  En forespørgsel indikerer, at denne bliver. 
  
JOC oplyste, at 23 medlemmer er rykket for 3. gang, hvilket sandsynligvis betyder, at 
medlemskabet er ”ikke eksisterende”.  Nye medlemmer skal ikke betale for resten af året.  Der er 
nu ca. 1330 medlemmer. 
  
Mødet afsluttedes kl. 2015.        
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