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Formanden for Hasseris Grundejerforening, Jens Ole Christensen, bød velkommen til den nye 
bestyrelse og en særlig velkomst til suppleanterne. 
  
1.  Godkendelse af dagsorden 
Under punkt 4 vil JEL give en orientering om arrangement den 27.08.2009.  
Dagsordenen blev herefter godkendt. 
  
2.  Godkendelse af referater 
Referatet fra bestyrelsesmøde den 16.04.2009 godkendtes uden bemærkninger. 
  
Til referatet fra generalforsamlingen den 16.04.2009 ønskede formanden en mindre ændring i 
punktet vedrørende ZOO; referatet godkendtes herefter. 
  
Referatet fra det konstituerende møde den 16.04.2009 godkendtes uden bemærkninger. 
  
3.  Behandling af spørgsmål fra generalforsamlingen 
a.  Hasserisprisen 
Ingen i bestyrelsen er i besiddelse af en oversigt over prismodtagere, og der er enighed om, at 
det er ønskeligt at få en sådan udarbejdet.  JEL tager kontakt til Knud Melby, der som tidligere 
mangeårigt bestyrelsesmedlem formentlig kan være behjælpelig med udarbejdelsen. 
  
b.  Klyngehusene langs Hasserisvej 
JSK har over for Teknik & Miljø nævnt, at det vil være ønskeligt med lokalplan for området, 
hvilket der er enighed om.   
Sagen genoptages. 
  
  
c.  Trafikken på Hasserisvej fra Stolpedalsvej til Skelagervej 
Der er enighed om, at der generelt køres for stærkt på strækningen, og at de fastsatte 60 km er 
for meget.  PS oplyser, at specielt svenske undersøgelser peger på, at placering af 
fodgængerovergange (-felter) kan give en falsk tryghed. 
Der bør snarest etableres møde med rådmanden for drøftelse af problematikken. 
  
d.  Nyhedsbrev til ikke-mailmodtagere 
En ny ”ringerunde” kan formentlig skaffe flere mailadresser på medlemmer i 
grundejerforeningen.  Der sendes derefter skrivelse til ikke-mailmodtagere med anmodning om 
oplysning på ”hjælpemodtagere”.  JS aftaler ”nyt sandwichskilt” med bestyreren i Føtex, som så 
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Tidspunkt:  Mandag den 18.5.2009 kl. 17.30 Sted: Svalegården 
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også kan anvendes ved ”nyheder”.  Opsætning på opslagstavlen ved Hasseris Bibliotek 
genoptages (HS ansvar), ligeså referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling. 
  
e.  Mail fra Rasmus Valbjørn angående manglende godkendelse af beretning 
Jævnfør vedtægterne skal beretningen ikke godkendes på generalforsamlingen.  Beretningen er 
en oplysning om, hvad bestyrelsen har foretaget sig i beretningsåret, og er medlemmerne ikke 
tilfredse, skal bestyrelsen udskiftes. 
  
f.  Vandtårnet 
Den tidligere formand for grundejerforeningen, Jørgen Svensson, skrev i 2008 til Skole- og 
Kulturforvaltningen om sagen.  Svaret var, at der er problemer med ”overførslen” og stor 
usikkerhed om, hvornår Vandtårnet tilfalder det offentlige.  Forvaltningen har dog vurderet, hvad 
det vil koste, at sætte Vandtårnet i stand (ca. 400.000,-). 
Det blev aftalt, at Preben Eihilt tager direkte kontakt til rådmand Henrik Thomsen eventuelt 
sammen med Lars Nortvig, talsmand for beboerne omkring Vandtårnet. 
  
4.  Orientering 
a.  Hasserishøj 
JSK oplyste, at Aalborg Kommune i henhold til lokalplanen har givet afslag på ansøgning om 
ombygning på nr. 15.  Emnet blev berørt på generalforsamlingen. 
  
b.  Føtex 
Den megen skiltning på muren samt opstilling af telt, hvorfra salg af planter foregår, ved 
Hasserisvej har afstedkommet brev fra Bo Vagnby, der er af den opfattelse, at dette er i strid 
med lokalplanen. JSK var af den opfattelse at LP ikke er overtrådt mht. facadeskiltning. LMM 
kunne orientere om, at teltet ville blive nedtaget den 19.05.  Arkitekt Jacob Blegvad har givet 
udtryk for, at det oprindelige arkitektoniske udtryk er under voldsomt angreb med skiltningen. 
Det blev aftalt, at formand (JOC) og næstformand (JSK) vurderer sagen og evt. anmoder om et 
møde med varehuschefen. 
  
c.  Hjertestarter 
Hjertestarteren blev opsat 14.05. i indgangen i Føtex Food, og efterfølgende var 14 af 
Centerforeningens medlemmer på kursus i anvendelsen af denne og førstehjælp.  Næste 
udsendelse af Nyhedsbrev vil medtage begivenheden, ligesom der håbes på presseomtale (Midt-
Vest Avisen). 
  
d.  Sorthøjsvandring 
Arrangementet, som blev gennemført den 12.05., blev en meget stor succes med ca. 200 
deltagere. 
  
JEL orienterede om arrangementet ”Hasseris set fra Egholm”, arrangeret i samarbejde med 
naturvejleder Esben Buch, til afvikling torsdag 27.08.2009 kl. 1700 til 2100.  Arrangementet er 
en ”familietur” for børn og voksne med rejestrygning, spisning og naturvandring.  Deltagerne skal 
betale for menu, barn 20,- kr., voksen 50,- kr., således at HG udgift for arrangementet forventes 
at ligge i underkanten af kr. 9.000,- kr. 
  
e.  Svalegaarden 
VL, grundejerforeningens medlem i bestyrelsen for Svalegaarden, orienterede om regnskabet for 
Svalegaarden herunder forpagtningsafgift og lejeindtægt.  Bestyrelsen har planer om renovering 
af taget. 
  
f.  Medlemsstatus og økonomi 
Der er desværre en svag tilbagegang i antal medlemmer i HG. 
Kontingentindbetalinger modtages nu og frem til primo juni.  Drøftelse om gebyr på indbetalinger, 
der ikke foretages via PBS, skal snarest foretages, således at der kan sendes forvarsel i god tid, 
såfremt ordningen indføres med virkning fra 2010.  Bestyrelsen er opmærksom på særlig 
meddelelse til ”ikke-mailmodtagere”. 
  
5.  Eventuelt 
JSK oplyste, at han havde sendt læserbrev om HG modstand mod vestforbindelsen (3. 
Limfjordsforbindelse) til optagelse i NORDJYSKE Stiftstidende og gjorde opmærksom på, at 
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beslutningen var truffet i den daværende bestyrelse i 2003 og kundgjort i læserbrev. 
  
JOC foreslog, at han og næstformanden, JSK, danner et nyt udvalg, der omhandler ”Eksterne 
relationer”. 
  
Mødet afsluttet kl. 2055.      
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