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1.  Godkendelse af dagsorden 
Pkt. vedr. orientering og eventuelt tilføjet. Dagsorden herefter godkendt. 
  
2.  Godkendelse af referat 
Referatet af bestyrelsesmøde den 11.06.2009 godkendtes uden bemærkninger. 
  
3.  Forberedelse af møde med Teknisk forvaltning 
Formanden har fremsendt brev med pkt. der ønskes drøftet med forvaltningen. Forvaltningen har 
indbudt til møde den 17.9.2009. Formanden og Næstformanden deltager. 
  
Der er modtaget svar på vort brev fra Rådmand Mariann Nørgaard med foreløbeige svar på vore 
pkt.:  
  
a.  Klyngehusene langs Hasserisvej 
Drøftes på mødet den 17.9.2009. 
Bestyrelsen mener at der er behov for en bevarende lokalplan for husene, da de udgør en helhed, 
som børe sikres mod ændringer der skader denne helhed. 
  
b.   Skiltning i Bymidten 
Drøftes på mødet den 17.9.2009. 
Bestyrelsen finder noget af skiltningen er i strid med lokalplanen for området. Senest er det 
konstateret at der opsættes bannere mod Hasserisvej.  
  
c. Parkering på Hasserisvej mellem Kg. Christians Allé og Svalegårdsvej 
Forvaltningen vurderer at der ikke er behov for et parkeringsforbud. 
Bestyrelsen vil ikke foretage sig yderligere. 
  
d. Cykelsti i Hasserisgade   
Strækningen er med i Cykelstihandlingsplan 2009 som prioritet 10. En etablering af cykelsti er 
dog dermed ikke tidsfastlagt.. 
Bestyrelsen ønsker et parkeringsforbud etableret på strækningen mellem Duebrødrevej til Anders 
Borchs Vej. 
  
e. Stirenovering i Holbergkvarteret 
Stierne vil blive gennemgået og ansvarspådragende skader vil blive udbedret. Herudover er der 
ingen planer om renovering. 
Bestyrelsen mener fortsat at stierne bør renoveres, og vil arbejde herfor. 

Bestyrelsesmødereferat 

Tidspunkt:  Onsdag den 16.9.2009 kl. 17.30 Sted: Svalegården 
Deltagere:  Jens Ole Christensen (JOC) Afbud: Per Studsholt (PS) 
  Jens Skovgaard (JSK) (Referent)   Helle Saabo (HS) 
  Philip Pagter (PP)   Verner Larsen (VL) 
  Jens Erik Laursen (JEL)    Lasse Møller Madsen (LMM) 

(Suppleant) 
  Preben Eihilt (PE) (Suppleant)     
  Hans Ulrik Larsen (HUL) (Associeret)     
  Jørgen Svensson (JS)  (Konsulent)     
        
Næste møde: Mandag den 8.10.2009 kl. 17.30 på Svalegården 
Afbud til næste møde:    
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f. Trafik/parkering i Mølleparken og Sdr. Skovvej 
Der kan ikke skiltes med et forbud mod tung trafik da der skal være mulighed for renovation og 
flyttebiler. 
Bestyrelsen har konstateret at GPS’er leder trafik igennem området, hvilket giver anledning til at 
en del lastbiler kører gennem området. 
  
g. Status på retssag – York 
Drøftes på mødet den 17.9.2009. 
Sagen er blevet beskrevet som principiel for lokalplanerne i Villabyen. Sagen drejer sig om at 
ejeren ikke mener at Aalborg Kommune har ret til at nægte ham at pålægge glaseret tegl på 
taget. 
  
h.  Asfalt på Blegdalsparken 
Slidlag lægges i oktober 2009.  
  
i. Løbende samarbejde 
Drøftes på mødet den 17.9.2009. 
Bestyrelsen finder at samarbejdet med byggesagsbehandlere og lokalplanlæggere er godt. 
Områderne Trafik og veje samt Park- og natur kan forbedres med en mere dialogbaseret kontakt. 
  
Udover ovenstående ønsker bestyrelsen at påpege manglende vedligeholdelse af parkområder i 
Rotunden, Mølleparken, Sorthøj og Thulebakken 
  
4. Byggesager 
a. Vossvej 29 (Jesper Skovsgaard) 
Bestyrelsen kan konstatere at garagebygninger er fjernet og udgravning til nybyggeri er 
påbegyndt. Naboer har udtrykt tvivl om hvorvidt udgravningen er i overenstemmelse med 
byggetilladelsen. Teknisk forvaltning har anmodet bygherren om en redegørelse. 
  
b. Carport på Skolemestervej 15 
En nabo har kontaktet bestyrelsen og påpeget at udskiftning af carport er i strid med lokalplanen. 
Teknisk forvaltning er kontaktet og har rettet henvendelse til ejeren som har oplyst at han tilbage 
i 80’erne har fået dispensation til etablering af carport udenfor byggelinien. Teknisk forvaltning 
har dog oplyst at såfremt der er tale om en helt ny carport, vil han ikke kunne opnå tilladelse, 
hvorfor bestyrelsen har fremsendt billeddokumentation på før- og efter situationen. Det er 
herefter op til forvaltningen at træffe endelig afgørelse i sagen. 
Bestyrelsen har overfor forvaltningen påpeget at den finder det væsentligt at byggelinier 
overholdes, idet det er ét af de bærende principper i lokalplanen for Holbergkvarteret. 
  
5.  Orientering 
a. Egholmturen 
Ca. 100 børn og voksne deltog i et meget vellykket arrangement, ledet af Naturvejleder Esben 
Buch. Bestyrelsen har modtaget en takke mail fra Solveig Lehmann, som roste arrangementet og 
Esben Buch’s engagement. Bestyrelsen udtrykte anerkendelse for Jens Erik Laursens flotte 
indsats omkring arrangementet. 
JEL fremlagde regnskab for turen som viste at budgettet var overholdt. 
  
b. Julebrev og skrift om Holbergkvarteret 
Hasserisstuerne oplyser at økonomien nu er på plads og at redaktionen vil være klar med skriftet 
så det kan uddeles til medlemmerne i december, sammen med et julebrev. 
JEL kontakter Knuden for aftale om uddeling. 
  
c. Juletræsarrangement 
JEL tager kontakt til Menighedsrådet i Hasseris Kirke for nærmere aftaler omkring arrangementet 
som afvikles lørdag den 28.11.2009. 
  
d. Generalforsamling 2010 
JEL kontakter Kirken for aftale om lån af Kirkesalen til Generalforsamlingen torsdag den 
15.4.2010. 
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e. Arrangementer 
Udvalget der planlægger arrangementer skal fremkomme med forslag på bestyrelsesmødet den 
8.10.2009. 
Bestyrelsen drøftede idéer til arrangementer. Her blev bl.a. foreslået information om CO2 
reduktion i vore huse, øl- og snapsesmagning. 
Forslag til dato for arrangement er 19.11.2009. 
  
f. Svalegården 
Formanden orienterede om Svalegården, herunder pågående drøftelser mellem forpagter og 
Svalegårdens bestyrelse. Bestyrelsen drøftede bla. Holdningen til en evt. overtagelse af lejemålet 
på lejligheden. Bestyrelsen er ikke umiddelbart indstillet på at gå ind i et lejemål, men vil tage 
stilling, hvis der skulle komme en henvendelse herom. 
  
g. Vandtårnet på Vandværksvej. 
PE oplyste at der nu endelig ser ud til at ejerforholdet kan blive overdraget til Aalborg Kommune. 
Hidtil har kommunen tilsyneladende ikke kunnet finde ud af at få juraen på plads adskillige år 
efter at ejerne overdrog Vandtårnet til kommunen, sammen med en check til renovering af 
tårnet. Iflg. PE’s oplysninger fra Juridisk afdeling i Aalborg Kommune har Byretten har givet 
tilladelse til, at der kan indrykkes en meddelelse i Statstidende, om nogen har indsigelse mod at 
ejendomsretten overdrages til Aalborg kommune. Hvis ingen har indsigelser, kan man efter den 
12. januar søge om tinglysning af vandtårnet med Aalborg kommune som ejere. 
  
6. Økonomi og medlemssituation 
HUL fremlagde regnskabsrapport for drift og status. Bestyrelsen havde ikke bemærkninger hertil. 
Medlemstallet falder fortsat lidt, hvorfor vi nu ligger omkring de 1300 husstande. Bestyrelsen 
ønsker at få flere til at melde sig ind. Som et konkret tiltag skal ikke medlemmer i 
Holbergkvarteret tilbydes et eksemplar af det nye skrift om Holbergkvarteret  og Solbyen, samt 
gratis medlemskab i 2009 hvis de melder sig ind. 
  
  
7. Eventuelt 
Jørgen Svensson oplyste at han ikke er i stand til at bruge kartotekssystemet Winkas 3.17 på sin 
PC’er til udsendelse af nyhedsbreve. Efter gentagne forsøg har han måttet afinstallere systemet 
for at få sin PC til at fungere. Winkas har ikke kunnet løse Jørgens tekniske problemer. Det 
aftaltes at HUL skal forsøge at agere mellemmand mellem Jørgen og Winkas for om muligt at løse 
problemet. En status på næste bestyrelsesmøde må så afgøre om vi fortsat kan udsende 
nyhedsbrevene i elektronisk form. 
  
JS sletter sin mailkonto post@haseris.dk, idet Formanden har oprettet en konto og modtager 
mails sendt til denne adresse. 
  
Mødet slut kl. 21.00 
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