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1.  Godkendelse af dagsorden 
Under punkt 3 tilføjes pkt. vedr. Sdr. Skovvej. Dagsordenen blev herefter godkendt. 
  
2.  Godkendelse af referat 
Indkomne kommentarer indarbejdet i referatet. Referatet fra bestyrelsesmøde den 18.05.2009 
godkendtes herefter. 
  
3.  Forberedelse af møde med Rådmanden 
Flg. emner ønskes drøftet med Rådmand Mariann Nørgaard på et kommende møde:  
  
a.  Klyngehusene langs Hasserisvej 
Muligheden for en bevarende lokalplan for området. 
  
b.  Trafikken på Hasserisvej fra Stolpedalsvej til Skelagervej 
Hastighedsdæmpende foranstaltninger. 
  
c.   Skiltning i Bymidten 
Kommunens fortolkning af LP i området vedr. skiltning ønskes klarlagt, samt en drøftelse af 
skiltningen generelt. 
  
e.  Hasserisgade 
Der ønskes etableret cykelsti på hele strækningen. 
  
f. Hasserisvej mellem Kg. Christians Allé og Svalegårdsvej 
Der foreslås p-forbud på hele strækningen 
  
g.  Sdr. Skovvej 
GPS viser trafikken ad Sdr. Skovvej. Der foreslås evt. forbud mod lastbilkørsel. 
  
h.  Asfalt 
Eks. Blegdalsparken trænger til asfaltering. Medlemmerne opfordres til at komme med eks. På 
manglende asfaltering. JS tager den med i nyhedsbrev. 
  
i. Stirenovering i Holbergkvarteret 
De flisebelagte stier i Holbergkvarteret bør renoveres. 
  

Bestyrelsesmødereferat 

Tidspunkt:  Mandag den 11.6.2009 kl. 17.30 Sted: Svalegården 
Deltagere:  Jens Ole Christensen (JOC) Afbud: Per Studsholt (PS) 
  Jens Skovgaard (JSK) (Referent)   Helle Saabo (HS) 
  Verner Larsen (VL)   Preben Eihilt (PE) 

(Suppleant) 
  Philip Pagter (PP)   Jørgen Svensson (JS)  

(Konsulent) 
  Jens Erik Laursen (JEL)      
  Hans Ulrik Larsen (HUL) (Associeret)     
  Lasse Møller Madsen (LMM) 

(Suppleant)  
    

        
Næste møde: Mandag den 7.9.2009 kl. 17.30 på Svalegården 

(Bemærk datoen er ændret) 
Afbud til næste møde:    
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j. Status på retssagen ”York” vedr. glaseret tegl 
Er der nyt i den sag ejeren har rejst mod AAK ? 
  
k. Kommunens holdning til overholdelse af lokalplaner og byggebestemmelser 
Kommunens og HG’s holdninger ønskes drøftet 
  
4.  Orientering 
a. Vejudbygningsplan 
Aalborg kommune har udsendt en ny Kommuneplan til kommentering. JSK redegjorde for den del 
der omfatter Infrastruktur og trafik. For så vidt angår Hasserisområdet er der ingen konkrete 
planer, idet man afventer beslutning om Vestforbindelsen. Bestyrelsen finder det betænkeligt at 
udviklingen så at sige er sat i stå på det trafikale område. Emnet tages op på det kommende 
møde med Rådmanden, ligesom JSK udarbejder en indsigelse. 
  
b. Megafon 
JEL havde indhentet priser på forskellige megafoner. Bestyrelsen besluttede ikke at anskaffe 
nogen megafon. 
  
c. Oversigt over bestyrelsesmedlemmer 
JEL har udarbejdet en opdateret oversigt, som lægges på hasseris.dk 
  
d. Hasserisstuernes skrift om Holbergkvarteret 
Hasserisstuerne oplyser at arbejdet er godt i gang. Det forventes derfor at skriftet kan omdeles til 
medlemmer som en julehilsen. JEL kontakter spejderne for at høre om de kan hjælpe med 
distributionen. Bestyrelsen vil deltage i pakning mv. 
  
e. Egholm – Nyhedsbrev 
JEL orienterede om at alle aftaler vedr. arrangementet på Egholm den 27.8. nu er på plads. JEL 
kontakter JS m.h.p. en omtale i næste nyhedsbrev. 
  
f. Sankt Hans arrangement 
JOC sikrer Lions arrangement den 24.6. omtalt i nyhedsbrev ved at kontakte JS. 
  
g. Godtgørelser til bestyrelsen m.fl. 
Bestyrelsen besluttede at godtgøre udgifter til internet til JS og HUL. Desuden godtgøres 
Formandens tlf. udgifter med 600. Øvrige modtager 200 kr. i tlf. godtgørelse.  
  
h. Klostermarkens Grundejerforening. 
Formanden oplyste at han havde været inviteret til deltagelse i et møde i Klostermarkens 
Grundejerforening, hvor han havde fortalt om Hasseris Grundejerforenings historie og virke. 
  
i. Medlemssituationen 
Kontingentopkrævninger er udsendt til betaling i maj. HUL oplyste at der pt. er 1325 medlemmer, 
men at 75 ikke havde betalt inden bestyrelsesmødet.. 
Bestyrelsen besluttede at gennemføre en ny ringerunde til de der ikke har oplyst emailadresse. 
Ved næste års kontingentopkrævning vil der blive tillagt et gebyr på 25 kr. for opkrævning via 
FIKO. Dette vil blive oplyst i kommende nyhedsbreve, således at medlemmerne har god tid til at 
tilmelde sig BS. 
  
5.  Eventuelt 
Formanden foreslog at de enkelte deltagere i bestyrelsesmøderne gav en kort introduktion af sig 
selv på kommende møder. Formanden lagde selv for og fortalte bl.a. at han er gammel Hasseris 
dreng, og boede i mange år i Solbyen. Jens Ole gik i 2008 på pension efter i mange år at have 
arbejdet i Spar Nord; senest som afdelingsdirektør i Hasseris Afdeling. Jens Ole er også aktivt 
medlem af Lions Hasseris. Jens Ole er gift med Birthe, som mange vil kende fra sin lærertid på 
Stolpedalsskolen. I øjeblikket er de sammen i gang med en større renovering af deres hus på 
Vestermarksvej. 
  
VL orienterede om arbejdet i Svalegårdens bestyrelse, hvor bl.a. en renovering af Svalegårdens 
ydre er i gang. Der planlægges udskiftning af taget som næste fase. 
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Mødet afsluttet kl. 2030.      
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