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1.  Godkendelse af dagsorden 
Under punkt 3:  JSK - Høring fra Aalborg Kommune 
                        JEL -  Tyverisystem 
                        JS   -  Ideer til vandring i foråret 
                        HS  -  Sten anbragt på kirkesti 
                        JOC -  Diverse meddelelser 
  
Dagsordenen blev herefter godkendt. 
  
2.  Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
Referatet fra bestyrelsesmødet den 16.10.2008 blev godkendt uden bemærkninger. 
  
3.  Tema 
a.  Diverse meddelelser fra kassereren 
Den årlige udsendelse af kalenderen fra Lions Club vil ske førstkommende week-end.  
Udsendelsen, der tilgår alle husstande i Hasseris, medtager et indlæg med opfordring til at blive 
medlem af Hasseris Grundejerforening.  Merudgiften for dette indlæg beløber sig til kr. 4.000,-. 
  
Medlemstallet i grundejerforeningen er for nærværende 1.324, hvilket er 46 færre end ved 2007 årets 
udgang. 
  
JOC gennemgik kort HG driftsregnskab, på indtægtssiden er kontingentindbetalinger kr. 169.000,-
samt salg af e-mail adresser kr. 4.275,-, i alt kr. 173.275,-.  Årets nettoresultat:  kr. 29.789,90. 
  
Spørgsmålet om lokaleleje i Svalegaarden vil blive drøftet mellem formanden og restauratøren. 
  
JOC oplyste, at han deltog i ”Hasserisstuernes” offentliggørelse af årets publikation om ”Hasseris Å
Udsendelsen af 2009 publikationen vil som aftalt omhandle ”Holbergkvarteret”.  Der forventes et 
tilskud fra HG på mellem 15.000,- til 20.000,- kr.  Formanden for ”Hasserisstuerne” søger endvidere 
spar nord-fonden direkte med anmodning om midler. 
  
b.  HG profilering, forslag til nyt logo 
JSK oplyste, at han mødes med idémand i januar 2009.  JSK foreslår, at HG finder et nyt logo i en 
mere moderne streg og peger på den gamle klokkestabel som en mulighed.  Det bør selvfølgelig 
undersøges, om ”stregen” tilhører Aalborg Kommune og anvendes af andre.  JSK vil undersøge dette.
Spørgsmålet om klokkestablen skal have en anden og mere synlig placering rejste sig herefter 
naturligt.  Det afgøres på næste møde, om der skal udskrives en konkurrence om forslag til nyt logo 
for Hasseris Grundejerforening.  Det vil være hensigtsmæssigt at kunne præsentere dette på 
generalforsamlingen den 16.04.2009.  
  

Bestyrelsesmødereferat 

Tidspunkt:  Torsdag den 11.12.2008 kl. 17.30 Sted: Svalegården 
Deltagere:  Jørgen Svensson (JS)   Afbud:   
  Jens Skovgaard (JSK)    Philip Pagter (PP) 
  Per Studsholt (PS)   Verner Larsen (VL) 
  Helle Saabo (HS) Referent     

  Jens Ole Christensen (JOC)     
  Jens Erik Laursen (JEL) Suppleant     
  Hans Ulrik Larsen (HUL) associeret     
  Knud Erik Ledet (KEL) Suppleant     
Næste møde: Torsdag den 15.1.2009 kl. 17.30 på Svalegården 
Afbud til næste møde:    
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c.  Høring fra Aalborg Kommune 
JSK har henvendt sig til sagsbehandleren i Teknik og Miljø, Ernst Klitgaard Jensen, der svarer, at der 
ikke udsendes høring til HG, medmindre der er tale om dispensationer i forhold til 
bygningsreglementet.  Det er opfattelsen, at HG har haft en aftale med tidligere rådmand Henrik 
Thomsen om høringsret, og JSK vil derfor i første omgang tale med arkitekt Peter Mathiesen og findes 
der ikke en løsning ad denne vej, rejses sagen. 
  
d.  Mail fra Jens Toft Nielsen af 26.11. om højhusbyggeri i Nørresundby 
Der vil på byggeriet formentlig blive placeret antenner på toppen, der vil findes generende.  HG kan 
ikke foretage sig noget i en sådan sag. 
  
e.  Mail fra Torben Skou af 4.12. om hække mod Rotunden 
Det oplyses i mailen, at hækkene ikke holdes fra skole- og KFUM side.  HG retter henvendelse til 
involverede parter. 
  
f.  Telefonisk henvendelse til JS fra Inger Thorup af 2.12. om sygehusbyggeri 
Den pågældende oplyser, at der indkaldes til borgermøde om kommende sygehusbyggeri (Sygehus 
Syd) og inviterer HG til at deltage.  Det er bestyrelsens opfattelse, at HG ikke skal blande sig. 
  
g.  Ideer til vandring i foråret 
Det foreslås, at der foretages en ”Sorthøjsvandring” – JEL tager kontakt til naturvejleder Esben 
Buch for at høre om muligheden herfor. 
  
h.  Tyverisystem i Hasseris 
JEL har tidligere foreslået, at der ses på muligheden for at have vagter med hunde til at gå rundt i 
Hasseris området.  Den almindelige opfattelse i bestyrelsen er, at et sådant system kan betyde, 
at tyveri/røveri udøvet af mere hærdede forbrydere vil escalere.  Der blev stillet forslag om, at 
det kriminalpræventive råd spørges til råds. 
  
i.  Sten på kirkesti. 
HS orienterede om henvendelse fra beboer på Vestermarksvej, der har konstateret, at der er 
placeret forholdsvis store sten på kirkesti, på hvilken der er hævd, foran det nybyggede hus på 
hjørnet af Sdr. Skovvej og Naurvej, hvilket er til gene for gående/cyklende.  Der er foretaget 
henvendelse til Parkforvaltningen (Thyge Lauridsen).  JS vil ligeledes på HG vegne se på området. 
  
4.  Beslutningsforslag 
Der var ingen forslag til behandling. 
  
5.  Orientering 
a.  Ølsmagning 6.11.2008  
Der deltog flere end 70 personer i et ganske udmærket arrangement.  Deltagerne hørte – ganske 
pudsigt – hjemme i den ældre generation. 
  
b.  Juletræ 29.11.2008 
Juletræstændingen havde rigtig mange deltagere og blev et fint arrangement.  HG betragter også 
arrangementet som en god reklame, hvor annonceringen er ganske billig. 
c.  Generalforsamling 16.04.2009  
Kirkesalen er reserveret.  På næste møde (15.01.2009) drøftes indhold samt tidsplan for 
generalforsamlingen.  Indkaldelse med bilag sker via mail til medlemmer, der har opgivet en 
mailadresse.  Øvrige modtager indkaldelsen pr. post. 
  
d.  Kastanievej 7 
JSK orienterede om byggesag på adressen med ombygning og byggeri af garage.  Der er givet 
dispensation for højden af garagen, hvilket nabo ikke er tilfreds med.  HG er ikke spurgt og 
foretager sig derfor ikke mere i sagen. 
  
e.  Kong Frederiksvej 1 
Bygningen er ved at være tømt/fraflyttet.  Det nyttede, at HG gik ind i sagen og forlangte 
lokalplanbestemmelserne overholdt. 
  
f.  Lokalplanmøde 26.11.2008, Fyrrebakken 

Page 2 of 3Bestyrelsesmødereferat

22-02-2013file://E:\HG-portalen\20081211 Referat.htm



JSK orienterede om mødet, hvor der havde været ca. 20 deltagere.  Lokalplanen omfatter også de 
boliger på Bundgaardsvej, der er ramt af skimmelsvamp, og dette område kunne ikke undgå at 
blive berørt.  Såfremt nyt byggeri bliver aktuelt vil det ske i henhold til lokalplanen, som i øvrigt 
var den sidste til behandling af de 7 planer, der nu eksisterer for Hasseris-området. 
  
6.  Eventuelt 
JSK oplyste, at hjemmesiden for nærværende ikke kan opdateres.  2fast er involveret, men JSK 
er ikke tilfreds med supporten. 
  
  
Mødet afsluttedes kl. 2040.   
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