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Mødested:   Svalegården. 

Tidspunkt: Torsdag, den 9. juni 2011 - kl. 17:30. 

 Deltagere:  

 Jens Ole Christensen  (JOC) 

 Jens Skovgård   (JSK) 

 Jens Erik Laursen (JEL) 

 Verner F. Larsen   (VFL) 

 Torben Thorup Jensen  (TTJ) 

 Per Studsholt   (PS) 

 Hans Ulrik Larsen  (HUL) 

 Jørgen Svensson  (JS). 

 

 Afbud af: 

 Dorthe Schack   (DS) 

 Lasse Møller Madsen  (LM) 

 Preben Eihilt   (PE) 

Referent: Torben Thorup Jensen. 

 

DAGSORDEN: 

Formanden (JOC) bød velkommen til det ordinære bestyrelsesmøde for Hasseris 

Grundejerforening. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt uden anledning til bemærkninger. 

2. Godkendelse af referat for bestyrelsesmøde: 

1.  Referat for bestyrelsesmødet den 17. maj 2011 

Referatet for et seneste afholdte ordinære bestyrelsesmøde blev godkendt. 

3. Arrangementer for bestyrelsesåret 2011/2012. 

Bestyrelsen gennemgik de forslag der evt. kunne danne basis for arrangementer i det 

kommende bestyrelsesår. Her blev det vedtaget at der arbejdes videre med følgende 

muligheder/oplæg: 

1. Informationsaften for med AN-TV og Stofa om fremtidens muligheder for 

fællesantennenet, internet, IP-telefoni mv. og dette evt. kombineret med en smagning 

af nogle forskellige champagner og mousserende vine. Forslag til dato 17. november 

2011. 

2. Familiearrangement med besøg i Aalborgtårnet – kapacitet max. 66 personer – søndag, 

den 18. september 2011 – kl. 10:00. Pris som egenbetaling pr. person kr. 25. 
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3. Besøg i Aalborg Golf Klub – hvor der vil blive arrangere en prøvedag for ej golfspillere 

samt evt. en turnering for medlemmer af HG med DGU-kortet. Dagen afsluttet med et 

lille foredrag samt lidt ”vådt og tørt” til ganen. Tidspunkt april 2012 og efter nærmere 

aftale med Aalborg Golf Klub. 

4. Et besøg på ”Kunsten” med arrangeret rundvisning og efterfølgende kaffe/te mv. Max. 

70 personer. Tidspun kt oktober 2011. 

 

4. Medlemshvervning og økonomi. 

a. Af- & tilgang ind til nu. Medlemmer i alt. 

b. Status på kontingentbetaling v/Hans Ulrik 

 

Status for antallet af medlemmer i Hasseris Grundejerforening er p.t. : 

1.432 medlemmer 

     25 udmeldte (3 udmeldte, 4 døde og 18 flyttet bort uden udmeldelse) 

     41 nye medlemmer 

Af medlemmer må det nu konstateres, at 19 medlemmer ej har betalt til tiden og af disse har 

18 nu rykker 2 på vej. 

Denne situation samt det ”trælse bøvl” det giver for administrator afstedkom en diskussion 

omkring et evt. fremtidig krav om et medlemskab af Hasseris Grundejerforening skulle kræve 

en tilmelding af betailing af det årlige kontingent til Nets (tidl. PBS). 

Det må derfor på det kraftigste appelleres til at alle medlemmer sørger for en tilmelding af den 

årlige kontingentbetaling til Nets (tidl. PBS). Dette bør ske i forbindelse med indmeldelsen i 

Hasseris Grundejerforening og dette direkte via foreningen hjemmeside med træk på egen 

konto i pengeinstitut. 

Det fulde udbytte af et medlemskab opnås absolut for alle medlemmer, når der opgivet/oplyst 

en korrekt e-mail adresse til Hasseris Grundejerforening. 

 

5. Postkasser v/Jens Erik og Lasse 

a. Tilbud. 

b. Nyhedsbrev. 

c. Annonce og pressemeddelelse. 

Udvalget har nu fået bearbejdet de tilbud der er modtaget fra Silvan og vil i løbet af kort tid 

udsende en mail og til de medlemmer der ikke har en e-mail adresse eller indberettet en e-

mail adresse vil der blive fremsendt et brev med oplysninger om de postkasseløsninger der 

tilbydes. Der bliver tale om 5 forskellige modeller, der dog kan fås i flere forskellige 

farver/udgaver, hvorfor der reelt er flere end 5 forslag. 

Der udsendes en skrivelse der inden den 12. august 2011 kan medbringes i Silvan i Aalborg, 

hvorefter man som medlem af Hasseris Grundejerforening opnår en god rabat på prisen. 
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I denne mail vil der tillige være et tilbud på opsætning/nedgravning af ny postkasse/-stativ fra 

ekstern leverandør – pr. for dette kr. 550 inkl. moms. Det skal præciseres, at det er den 

enkelte hus- & grundejer, der er ansvarlig for at der ikke kraves i nedlagte kabler på grunden. 

Dette gør at der skal anvises en plads, hvor man dels overholder reglerne for opsætning af 

postkassen samt at der ikke graves i kabler for fællesantenne/internet, telefon o.l. 

Annonce i Midt-Vest Avisen med mulighed for en tilhørende redaktionel artikel vil blive 

undersøgt. 

Der er den 29. maj.2011 modtaget en e-mail fra et af foreningens medlemmer med spørgsmål 

om postkassens korrekte placering. Jens Skovgaard foranlediger et svar på denne. 

6. Lokalplaner, trafik mv. v/Jens og Per 

a. Antenne på Poppelvej. 

Der er af Hasseris Grundejerforening foretaget en trafiktælling en morgenstund i tidsrummet 

07:00 – 08:00 i krydset Hasserisgade og Kong Christians Alle. Det grønne lys for kørende ad 

Hasserisgade mod centrum er gældende mellem 44-80 sekunder alt efter tidspunkt på dagen. 

Denne morgen var trafikken følgende: 

22 % drejede til venstre ad Kong Christians Alle 

45 % kørte ligeud ad Hasserisgade 

33 % drejede til højre ad Kong Christians Alle. 

Hasseris Grundejerforening vil på møde med Aalborg Kommune spørge til de spoler, der er 

etableret i vejen under asfalten på Hasserisgade – om disse evt. kan justeres/optimeres i 

omløbet eller trænger til en opdatering/udskiftnng. 

Trafikmængden vil stadig øges med ca. 2 % p.a. i krydset. 

 

7. Brochurer og logo 

a. Overrækkelse af præmier 

Hasseris Grundejerforening havde sendt 3 x Jens til mødet med den klasse, der havde 

udarbejdet de mange spændende projekter med forslag til nyt logo mv. for foreningen. Af 

disse var 4 projekter udvalgt af bestyrelsen og 1. præmien på kr. 2.000 blev overrakt til Nanna 

efter en forudgående kommentering af hele processen af foreningens formand. 2. og 3. 

pladsen var med lige mange stemmer, så hver af disse fik kr. 750. 

Hasseris Grundejerforening har nu rettighederne til at benytte disse projekter med logo, 

udkast til brevpapir, hjemmeside mv. og evt. lave et mix af flere projekter. 

Der vil i august 2011 blive taget kontakt til Rikke Kjær – underviser for klassen – af 

formanden, omkring en drøftelse af et fremtidigt samarbejde. 

Der blev nedsat et udvalg til at komme med et oplæg til bestyrelsen bestående af: 

 Jens Skovgaard 

 Verner Larsen 
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 Torben Thorup Jensen 

 

8. Planlægning af møde med Teknisk Forvaltning – emner til drøftelse bl.a.: 

a. Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Hasserisvej (Stolpedalsvej til 

Skelagervej) 

b. Vandværksvej – evt. bussluse ved udmunding i Thorsens Alle 

c. Krydset Hasserisgade og Kong Christians Alle – lysregulering og 

svingbås 

d. Etablering af cykelsti på Hasserisgade til Vesterbro 

e. Renovering af Blegdalsparken 

f. Venstresvingsbås på Hasserisvej til Svalegårdsvej er for kort 

g. Ridefogedvej 

h. Hasserishøj 

i. Græsklipning i Mølleparken, Sorthøj, Rotunden mv. i 2011. 

j. Grus fra Mølleparkstien ned på Granvej. 

Der vil på et møde den 21. juni 2011 med Aalborg Kommune ske en drøftelse af 

situationen/status på ovennævnte punkter. Bestyrelsens holdninger til de respektive punkter 

blev drøftet. 

Bestyrelsen vil efter mødet med Aalborg Kommune blive orienteret. 

Omkring et forslag om en evt. lukning af Vandværksvej og herunder en etablering af en 

bussluse ønskede Per Studsholt ført til referat, at han tager afstand fra et sådant projekt. 

 

9. ”Vores Kunst” – vi deltog ikke i konkurrencen 

Forslag til drøftelse: Den flisebelagte plads ved Matas og Pizzeriaet på 

hjørnet af Hasserisvej og Stolpedalsvej 

Formanden var via radioens P4 blevet inspireret af det tema der gennem flere dage havde kørt 

omkring opstilling af et ”stykke kunst”, hvor bl.a. Hjallerup var blandt vinderne. Torvet på 

hjørnet af Hasserisvej og Stolpedalsvej kunne være et oplagt sted til opstilling af et kunstværk 

samt et par bænke. Her kunne bydelens indbyggere tage et hvil inden Hasserisvej evt. skulle 

krydses. 

Hasseris Grundejerforening vil tage kontakt til Aalborg Kommune og høre om de ikke har et 

kunstværk, der mangler en god placering. Bestyrelsen skulle herefter kontakte diverse fonde 

mv om tilskud til opstilling af et par pæne bænke (ej flytbare) samt i sommersæsonen et par 

blomsterkummer med indhold. 

 

10.  Snerydning 2011/2012 

Der er rettet henvendelse til firmaet der forestod snerydningen i 2010/2011 for de tilmeldte 

grundejere, der er medlem af Hasseris Grundejerforening. Her er der givet priser for sæsonen 

2011/2012: 

150-250 tilmeldte medlemmer : kr. 1.125 inkl. moms 
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250 -     tilmeldte medlemmer : kr. 1.000 inkl. moms 

Prisen for en hjørnegrund er dog med et tillæg på 50 %. 

Bestyrelsen vil undersøge om der evt. kan afgives individuelle tilbud på rydning af indkørsler 

o.l. 

11.  Eventuelt 

Bestyrelsen vil undersøge om der evt. er behov for et repitionskursus omkring betjening af den 

hjertestarter, der er opsat i forbindelse med indgangen til Føtex Food i Hasseris Bymidte. 

 

Næste møde: Torsdag, den 11. august 2011 - kl. 17:30. 

Mødested:   Svalegården. 

 


