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1.   Godkendelse af dagsorden 
Under punkt 6 tilføjes drøftelse af busskur på Hasserisvej. 
Dagsordenen blev herefter godkendt. 
  
2.   Godkendelse af referat fra mødet den 07.09.2010  
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
  
3.   Medlemshvervning og udkast til brochure og fordeling af emner 
JOC oplyste, at skrivelse til nye beboere i Hasseris var afleveret til ejendomsmæglerfirmaerne 
Thorkild Kristensen og Nybolig, hvor den lægges i salgsmapperne.  Vil efterfølgende også blive 
afleveret i Home. 
JEL har udarbejdet udkast til hvervebrochure.  Denne blev drøftet/tilrettet, eventuelle yderligere 
forslag til ændringer gives hurtigst til JEL. 
Brochuren uddeles herefter til ikke-medlemmer ved bestyrelsens foranstaltning.  Der foretages 
efterfølgende telefonisk kontakt.  Efter eventuel indmeldelse modtager det nye medlem diverse 
materialer.   
  
4.   Arrangementer 
a.    16.09. kl. 1900 arrangement i kirkesalen, Hasseris Kirke 
Kriminalitetsbilledet lige nu i Hasseris og efterfølgende Portvinssmagning – et rigtig godt 
arrangement med stor spørgelyst.  Spejdernes hjælp var helt i top. 
b.   31.10. kl. 1500 på KUNSTEN    
Der er pt. tilmeldt 54 personer til arrangementet på KUNSTEN, det maksimale deltagerantal er 
70.  Efter guidede rundvisninger bliver der i museets café serveret kaffe/te med kage. 
  
c.   27.11. Juletræstænding   
 JEL har udarbejdet ”køreplan” for dagen. 
  
d.   Snerydning 
Der er pt. over 100 tilmeldte husstande til snerydning.  Det som reminder sidst udsendte 
Nyhedsbrev har givet en del yderligere tilmeldinger til aftalen.  Tilmeldingsfristen blev forlænget 
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til 31.10. 
  
e.    Eventuelle kommende arrangementer 
Aalborg Tårnet:  Forårsarrangement med spisning i tårnet, og et foredrag om det område man 
ser. 
  
Hasseris fra kysten ombord på Loa. 
  
Kvartervandring. 
  
Kridtgraven. 
  
Vinsmagning fra Holte Vinlager. 
  
”Huset” med spisning og musik (jazz), et rent socialt arrangement, eventuelt et kort indlæg om 
Sankt Jørgensgaard (bygningernes tidligere anvendelse). 
  
5.   Nyhedsbreve 
a.   KFUM-Hallens Motionscenter 
Det overvejes at genudsende et Nyhedsbrev vedrørende medlemskab i KFUM-Hallens 
Motionscenter for medlemmer af Hasseris Grundejerforening. 
  
b.   @hasseris.dk 
Salg af @hasseris.dk adresse. 
  
c.   Vandtårnet 
Orientering om status i sagen omkring Vandtårnet.  PE oplyser, at der er nødtørftigt fuget, og at 
kommunen har afsat midler til istandsættelse i 2011 og 2012. 
  
d.   Lokalplaner 
Link til lokalplaner – procedurer bør beskrives.  På Aalborg Kommunes hjemmeside er der via 
adresse link til lokalplaner.  JSK udarbejder menupunkt på hjemmesiden. 
  
e.   Nye medlemmer 
Medlemshvervning via nuværende medlemmer – andre foreninger/organisationer benytter denne 
mulighed, der gives så rabat til det nuværende medlem ved hvervning af nyt. 
  
6.   Lokalplaner 
a.   Hasserishøj 
JSK afventer svar i høringssag vedrørende nedrivning af eksisterende og opførelse af ny fløj på 
ejendom.  Det er Hasseris Grundejerforenings indstilling, at gældende lokalplaner skal 
overholdes.   
JSK svarer naboer til berørt ejendom. 
  
  
b.   Hasserishave 
Aalborg Kommune har, som det også er fremgået af pressen, ønske om at sælge ”Hasserishave” 
på Thorsens Allè og flytte de i Sundhedscentret værende aktiviteter til ”Nordkraft”.  Den øvrige 
bebyggelse omfatter beskyttede boliger.  På byrådsmødet afholdt den 23.09.2010 er det besluttet 
at stille forslag om ændring af lokalplan fra anvendelsen til offentlige formål til erhverv og boliger. 
Lokalplanen skal sikre, at bebyggelsen mod Hasserisvej er i harmoni med det øvrige område, 
således at bebyggelsen opføres med facader i gule teglsten og kinesisk inspirerede røde 
saddeltage.  Bebyggelsen må endvidere ikke dominere eller tage indsigten til Hasseris Kirke ved 
fastsættelse af en maksimum kote for bebyggelsens højde. 
Indsigelser eller ændringsforslag skal være modtaget senest den 16. december 2010 i Teknik- og 
Miljøforvaltningen, Plan & Byg. 
Bestyrelsen drøfter sagen på næste møde den 11. november 2010.  
  
c.   Klipning af grønne områder 
JOC finder, at Mølleparken visse steder ikke bliver ordentligt vedligeholdt og vil derfor rette 
henvendelse til Park & Natur. 
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d.   Busskure 
Kommunen vil, hvor der i dag er busskilt ved hjørnet af Nordtoft og Hasserisvej, opstille 
reklamefinansieret busskur.  Enkelte beboere på Hasserisvej er spurgt i 2009, men har svaret, at 
det ønskede de ikke.  Kommunen vil derfor ekspropriere 7 kvadratmeter af det grønne område til 
busskur. 
Beboerne er tilrådet at se på busskur på Svalegaardsvej for at se, om dette er en acceptabel 
løsning. 
JSK gør opmærksom på, at § om ekspropriation ikke omfatter emnet busskure over for beboere. 
HG gør indtil videre ikke mere ved sagen. 
  
7.   Logo 
Bestyrelsen har flere gange drøftet om tiden er inde til et nyt logo, idet der er for mange detaljer i 
det, der anvendes.  Ønskeligt med stilistisk tegning af Svalegaarden med brønd. 
Indtil videre fastholdes det nuværende. 
  
8.   Svalegaarden 
VL orienterede kort om bestyrelsesmøde, der var afholdt primo oktober. 
  
9.   Ansøgning 
HG har modtaget ansøgning om økonomisk støtte fra kreds omkring Gl. Hasseris Skole, der i 
2011 har 100 års jubilæum.  Bestyrelsen har tidligere bevilget kr. 10.000,- til hjælp til legeplads 
på Klostermarksskolen og vil også i dette tilfælde yde et sponsorat.  Efter nogen drøftelse blev 
bestyrelsen enig om et beløb på kr. 15.000,-. 
  
10.  Eventuelt 
JS orienterede om, at beplantningen, der blev etableret for 6 år siden på Henrikvej trænger til 
vedligeholdelse, og at ikke alle grundejere har udført denne som planlagt.  Emnet kunne måske 
tages op generelt i et Nyhedsbrev med opfordring til vedligeholdelse og ellers på møde med Park 
& Natur. 
  
HS meddelte, at hun ikke ønsker genvalg på generalforsamlingen i 2011. 
  
Mødet afsluttedes kl. 2110. 
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