
  
Dagsorden 
1.  Godkendelse af dagsorden 
2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
3.  Byggesager 
4.  Medlemstiltag – Holbergaktivitet og resultat af Solbyaktivitet 
5.  Arrangementer 
6.  Orientering 
7.  Økonomi 
8.  Eventuelt 
  
  
1.  Godkendelse af dagsorden 
PE vil under punkt 8 orientere om status i sagen om Vandtårnet. 
Dagsordenen blev herefter godkendt. 
  
2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referatet af bestyrelsesmødet den 08.10.2009 blev godkendt uden bemærkninger. 
  
3.  Byggesager 
  
a.  Klyngehusene langs Hasserisvej 
Som aftalt med Teknisk Forvaltning på mødet den 17.9.2009, har Formanden rettet henvendelse 
til en af beboerne i Klyngehusene på Hasserisvej, med henblik på at beboerne internt afklarer om 
de er interesseret i en ny lokalplan for området. 
Bestyrelsen afventer herefter svar fra beboerne inden man igen henvender sig til Teknisk 
Forvaltning. 
  
JSK orienterede om møde med Teknisk Forvaltning den 30.10.2009, hvor enkeltsager omtalt i de 
efterflg. pkt. b, c og d havde været drøftet.   
  
b.  Vossvej 27 
Byggeriet, som omfatter to enfamilies rækkehuse er godkendt uden dispensation. Byggeriet er i 
ét plan, og det endelige byggeprojekt medfører en større udgravning i skrænten end i det 
tidligere planlagte byggeri. 
  
c.  Strøybergsvej 74 
Garagebyggeri opføres som ansøgt, idet der, selv om der har været indsigelse, er givet 
dispensation på det såkaldte skrå højdegrænseplan.  I godkendelsen til byggeriet ligger også 
tilladelse til opførelse af terrasse med udgang fra 1. sal på husets vestside (mod Kridtgraven). 
  
d.  Legehus på Ridefogedvej 4 
På baggrund af en forespørgsel om det tilladelige i at placere en legeplads/et legehus i et træ, så 
der herefter er fuld indsigt i nabohaver, er Forvaltningens vurdering at det ikke er i strid med 
byggereglementet. 
  

Bestyrelsesmødereferat 

Tidspunkt:  Onsdag den 12.11.2009 kl. 17.30 Sted: Svalegården 
Deltagere:  Jens Ole Christensen (JOC) Afbud: Lasse Møller Madsen (LMM) 

(Suppleant) 
  Jens Skovgaard (JSK)   Hans Ulrik Larsen (HUL) 

(Associeret) 
  Per Studsholt (PS)     
  Helle Saabo (HS) (Referent)     
  Jens Erik Laursen (JEL)      
  Philip Pagter (PP)     
  Verner Larsen (VL)     
  Preben Eihilt (PE) (Suppleant)     
  Jørgen Svensson (JS)  (Konsulent)     
Næste møde: Mandag den 14.1.2010 kl. 17.30 på Svalegården 
Afbud til næste møde:    
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e.  Constancevej 
Et igangværende byggeri af markant stor ejendom er tilsyneladende gået i stå. 
  
4.  Medlemstiltag – Holbergaktivitet og resultat af Solbyaktivitet 
Omdeling af 31 henvendelser i Solbyen har resulteret i 1 nyt medlem i Hasseris 
Grundejerforening. Den pågældende har også købt mail-adressen hasseris.dk. 
Ikke-medlemmer i Holbergkvarteret inkl. Magnoliavej vil ligeledes modtage en opfordring til 
medlemskab af HG. 
  
5.  Arrangementer 
a.  19.11.2009 – Energi og øl 
Arrangementet, der afholdes i den store kirkesal, har 95 tilmeldte, der forventes lidt flere.  Der 
serveres en tapasplatte.  Alle aftaler er på plads.  Spejderne dækker bord og rydder op. 
  
b.  28.11.2009 - Juletræstænding 
Arrangementet er udmærket omtalt på bagsiden af det netop udsendte Hasseris Sogneblad.  Der 
er enighed om, at der også udsendes mail – Nyhedsbrev fra Hasseris Grundejerforening, der også 
opsættes på opslagstavlen i indgangen til Hasseris Bibliotek. 
  
c.  Julebrev 
Den årlige julehilsen til grundejerforeningens medlemmer indeholder hilsen, hæftet om 
Holbergkvarteret samt prospekt fra Svalegaarden om jule- og nytårsmenuer.  Sidstnævnte 
affødte meningsudveksling, men der er enighed om, at udsendelsen kan forsvares med HG 
økonomiske interesser i Svalegaarden og dennes kulturelle betydning for området. 
Hæftet om Holbergkvarteret præsenteres af ”Hasserisstuerne” (museumsforeningen) ved en 
mindre reception på Hasseris Bibliotek den 09.12.2009 kl. 1630. 
Bestyrelsen pakker ”julebrevet” den 03.12. kl. 0900 hos JS.  Spejderne fordeler brevene. 
  
d.  ”Sig godnat til dyrene” – Zoologisk Have 
JEL har haft kontakt til Zoologisk Have.  Der er enighed om, at arrangementet skal henlægges til 
foråret, formentlig i maj 2010. 
  
6.  Orientering 
HS oplyste, at drøftelser vedrørende Hasseris Bibliotek udestår. 
PE orienterede om, at træer på Ridefogedvej tager lys fra vejbelysning.  Lamper er opsat, efter at 
træerne er plantet.  Tidligere var lygtepælene placeret i skel, hvor de ikke generede. 
Sti langs kridtgraven ved Solbyen trænger til vedligeholdelse. 
Beboer i ”indre Hasseris” har over for HS tilkendegivet, at der mangler legeplads.  Kan en sådan 
eventuelt placeres i Mølleparken? 
  
7.  Økonomi 
JOC oplyste, at det forventede overskud ligger på ca. kr. 10.000,-. 
Spejderne tilgodeses med et støttebeløb, der er kommet flere medlemmer, de hjælper med 
fordeling af julepost og assisterer ved arrangementerne ”Energi og øl” og ”Juletræstænding”.  
Spejderledelsen anmodes om en skriftlig ansøgning (JEL). 
  
8.  Eventuelt 
PE orienterede om, at Aalborg Kommune har indrykket annonce i Statstidende vedrørende 
ejerskab af Vandtårnet med eventuel indsigelse inden den 12.1.2010, samt at skrivelse er 
udsendt til 61 tidligere ejere af vandværket. Såfremt ingen gør indsigelse, tinglyses ejerskabet til 
kommunen, der herefter kan påbegynde en tiltrængt renovering/istandsættelse. 
  
Formanden bad bestyrelsen overveje om man har kandidater til Hasseris-prisen. Pkt. drøftes på 
kommende møde. 
  
Ordinært møde den 17.12.2009 er aflyst.  
  
Bestyrelsesmødet afsluttet kl.2030. 
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