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1.  Godkendelse af dagsorden 
Godkendt uden bemærkninger. 
  
2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referatet af bestyrelsesmødet den 16.09.2009 blev godkendt uden bemærkninger. 
  
3.  Referat fra mødet med Teknisk Forvaltning 
I mødet den 17.09.2009 kl. 1500 på Stigsborg Brygge deltog fra byggesagsafdelingen Peter 
Mathiesen, Karin Søndergaard og Ernst Klitgaard og fra lokalplanafdelingen Lene Dokkedal. 
Hasseris Grundejerforening var repræsenteret af formand og næstformand (JOC) og (JSK). 
Mødet havde til formål at drøfte en række konkrete punkter, som grundejerforeningen har rejst 
over for rådmand Mariann Nørgaard.  Rådmanden har givet et foreløbigt svar i brev af 
02.09.2009.  
  
a.  Klyngehusene langs Hasserisvej 
Den eksisterende lokalplan nævner ikke noget konkret om udseende af udenomsarealer og 
bygninger, hvor husene fra Stolpedalsvej til Nordtoft i øvrigt er tegnet af arkitekt Jacob Blegvad.  
Der har i tidens løb været mange drøftelser mellem beboerne, men adskillige har ikke følt sig 
forpligtiget af ønsket om ”et ensartet udseende”. 
Teknisk Forvaltning håber, at beboerne kan blive enige og ønsker gerne en forundersøgelse 
herom.  JOC drøfter området med den beboer, der har rettet henvendelse til grundejerforeningen, 
inden der foretages yderligere. 
  
b.  Skiltning i Bymidten 
Der er ikke længere skiltning over taghøjde ved Føtex, men skiltningen på facaden er under al 
kritik.  Aalborg Kommune vil undersøge forholdene, og hvis skiltningen findes at være i strid med 
lokalplanen, vil der blive rettet henvendelse herom til Føtex. 
  
c.  Øvrige forhold 
Trafik & Veje samt Park & Natur var ikke repræsenteret på mødet.  Hasseris Grundejerforening vil 
snarest foranledige et nyt møde, således at de øvrige emner kan blive drøftet.  I rådmandens 
brev fremgår det, at der ikke er et behov for parkeringsforbud mellem Kong Christians Allé og 
Svalegaardsvej, hvorfor grundejerforeningen ikke vil foretage sig yderligere på dette område. 
  

Bestyrelsesmødereferat 

Tidspunkt:  Onsdag den 8.10.2009 kl. 17.30 Sted: Svalegården 
Deltagere:  Jens Ole Christensen (JOC) Afbud: Verner Larsen (VL) 
  Jens Skovgaard (JSK)   Jørgen Svensson (JS)  

(Konsulent) 
  Per Studsholt (PS)   Hans Ulrik Larsen (HUL) 

(Associeret) 
  Helle Saabo (HS) (Referent)     
  Jens Erik Laursen (JEL)      
  Philip Pagter (PP)     
  Preben Eihilt (PE) (Suppleant)     
  Lasse Møller Madsen (LMM) 

(Suppleant) 
    

Næste møde: Mandag den 12.11.2009 kl. 17.30 på Svalegården 
Afbud til næste møde:    
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4.  Hasseris Bibliotek 
Byrådet i Aalborg Kommune har vedtaget budgettet for 2010, hvor der ikke forekommer 
besparelser på biblioteksområdet.  Den frygt, der tidligere var, for eventuel lukning af Hasseris 
Bibliotek, som synes at være et særdeles velbesøgt bibliotek, kan således gemmes bort for en tid. 
HS forespørger i systemet, om der kunne være et eventuelt ønske om ”støtte” i form af 
grundejerforeningens henvendelse etc. til politikere i god tid inden næste budgetforligs 
forhandlinger indledes. 
  
5.  Byggesager 
a.  Carport på Skolemestervej 15 
Aalborg Kommune betragter opførelsen af carport som en renovering, idet der tilbage i 80’erne er 
givet dispensation til etablering af carport uden for byggelinien.  Af principielle grunde ønsker 
grundejerforeningen dokumentation for denne godkendelse, og JSK retter derfor skriftlig 
henvendelse til kommunen. 
  
b.  Vossvej 29 
JSK forespørger Teknik & Forvaltning, om byggeri på grunden, hvor de tidligere garager lå, er 
påbegyndt, og hvorledes det kommer til at ligge i forhold til eksisterende hovedvandledning. 
  
6.  Orientering 
a.  Foredrag og ølsmagning 
JEL orienterede om, at den store sal under Hasseris Kirke er reserveret til den 19.11. kl. 1830. 
Først vil konsulent fra Energi Nord orientere om ”Energibesparende foranstaltninger”, herefter vil 
der være ølsmagning forestået af Niels Tikjøb.  Smagningen vil omfatte 8 forskellige øl, hertil 
serveres lidt spiseligt, JEL undersøger i ”Super Best” muligheder.  Prisen sættes til 50,- kr. pro 
persona.  PP udarbejder invitation til udsendelse på hjemmesiden, og tilmelding foregår 
efter ”først-til-mølle-princippet”. 
  
b.  Andet 
JOC udtrykte ønske om at ”Indmeldingsblanket” på hjemmesiden placeres øverst, så den ses som 
noget af det første. 
  
JEL har aftalt med spejderne, at de fordeler juleposten. 
  
Musikindslag i kirken før generalforsamlingen, der gennemføres den 15.04.2010, drøftes.  JEL 
spørger organist med 2 musikere. 
  
Ønskede arrangementer drøftes: 
   - vandring omkring Kridtgraven 
-  ”sig godnat til dyrene” i Zoologisk Have. 

  
7.  Medlemstiltag – Solbyen og Holbergkvarteret 
JOC oplyste, at Solbyen omfatter 73 huse, hvor de 42 er medlemmer af HG.  Solbyen har eget 
”ejerlav”, der i øvrigt har en udmærket hjemmeside.  Agitationsbrev til ”ikke medlemmer”
fordeles her i oktober. 
  
JSK vil udarbejde tilsvarende til Holbergkvarteret. 
  
8.  Eventuelt 
JSK oplyste, at ”2fast”, som opdaterer grundejerforeningens hjemmeside af og til giver 
fejlmeddelelser, der ikke er nødvendige, og at det ofte sker ved formular til nye medlemmer. 
Der arbejdes på spørgsmålet. 
  
Bestyrelsen gennemgår hjemmesiden, for at se om der er områder, der trænger til opdatering. 
  
Bestyrelsen er enige om, at der gives tilskud til ny PC til JSK, da hjemmesiden m.m. redigeres 
herfra. 
  
HS undersøger, om der er mulighed for lån af lokaler i det renoverede ”Hasseris Seniorhus” på 
Ryttervænget. 
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Bestyrelsesmødet blev afsluttet kl. 20.15. 
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