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Mødested:   Svalegården. 

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

 Deltagere:  

 Jens Ole Christensen  (JOC) 

 Jens Erik Laursen (JEL) 

 Preben Eihilt   (PE) 

 Verner F. Larsen   (VFL) 

 Torben Thorup Jensen  (TTJ) 

 Per Studsholt   (PS) 

 

 Afbud af: 

 Hans Ulrik Larsen  (HUL) 

 Jens Skovgård   (JSK) 

 Lasse Møller Madsen  (LM) 

 Jørgen Svensson  (JS). 

  

 Uden afbud af: 

 Dorthe Schack   (DS) 

 

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 9. juni 2011 

Referatet for et seneste afholdte ordinære bestyrelsesmøde blev godkendt. 

3. Vandtårnet v/Preben Eihilt. 

Preben Eihilt oplyste at den 4 årige periode der oprindeligt var afsat til at renovere og 

restaurere Vandtårnet af Aalborg Kommmune nu var yderligere udskudt i 1 år, idet Aalborg 

Kommune ikke har midler til dette formål i budgettet for Skole- & Kulturforvaltningen.  

Der er således ønske om et møde med Jens Hammer, der er Aalborg Kommunes 

kontaktperson og den ansvarlige for området. Dette møde skal give et overblik på hvilke 

arbejder, der skal udføres samt kunne gøre det muligt at udarbejde et budget for disse 

aktiviteter. Budgettet skal indeholde en samlet beløbsramme. 
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Når byggeaktiviteterne for renoveringsarbejdet er klarlagt og beskrevet samt budgetteret er 

det planen at gå i gang med at udarbejde ansøgninger til diverse fonde om tilskud til dette 

arbejde. 

Jens Ole Christensen kommer med et udspil til tidspunkter til en mødedato, som Preben Eihilt 

kan forelægge Jens Hammer, Aalborg Kommune. 

 

4. Medlemshvervning og økonomi. 

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

 

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

1.444 medlemmer og af disse er der p.t. 4 restanter, som der vil modtage en rykker i 

nærmeste fremtid fra Hasseris Grundejerforenings administrator. Medlemsantallet er således 

højere end pr. den 31.12.2010 

Den økonomiske situation er også sund og stabil. Resultatet for 2011 tegner p.t. til et 

overskud, men der kan evt. komme udgifter til den løbende drift og vedligeholdelse af Hasseris 

Grundejerforenings hjemmeside i et omfang, der ikke er budgetteret med i budgettet for 2011. 

 

5. Postkasser v/Jens Erik Laursen 

Der er nu udsendt mails eller breve til foreningens medlemmer med beskrivelse af de tilbud på 

postkasseløsninger, der udbydes med rabat for foreningens medlemmer i Silvan i Aalborg. Iflg. 

Den seneste kontakt til Silvan har der været en pæn aktivitet og slag af postkasser mv. Og 

særligt i juli måned. 

Hasseris Grundejerforening har således indgået en aftale med Silvan i Aalborg om at perioden 

med disse tilbud med udløb af rabatordningen den 12. august 2011 nu bliver forlænget til og 

med den 3. september 2011. Så har du endnu ikke nået at få indkøbt en ny postkasse har du 

stadig en chance for at opnå en fordelagtig rabat. 

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

Der er p.t. ingen sager til behandling. 

 

7. Logo, brevpapir, lay-out, hjemmeside mv 

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening nedsatte på bestyrelsesmødet i juni 2011 et 

udvalg, der skulle tage sig af at udarbejde et oplæg til bestyrelsen, så der kan tages en 

beslutning omkring det fremtidige lay-out af foreningens hjemmeside, brevpapir mv. Udvalget 

har dog grundet sommerferie mv. Udvalget vil i 2. halvår præsentere bestyrelsen for et oplæg 

til beslutning af et nyt lay-out til hjemmeside mv. 

Udvalget består af: 

 Jens Skovgaard 
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 Verner Larsen 

 Torben Thorup Jensen 

 

7A. Brochure – Ture i Hasseris 

Det fortrinlige samarbejde der har været med University College, Designskolen omkring oplæg 

til nyt logo mv. har været særdeles succesfuldt, hvorfor der var et ønske om at fortsætte dette 

med nye opgaver. Det er derfor besluttet, at der i indeværende semester skal gennemføres et 

samarbejde omkring udarbejdelse af en eller måske flere brochurer med følgende temaer:  

 ”Gå en tur og se på kunst i Hasseris” 

 ”Guide til gåtur i Hasseris – huse og haver i bydelen” – læs mere på Aalborg Kommunes 

hjemmeside” læs: 

http://www.aalborgkommune.dk/om_kommunen/byplanlaegning/byomdannelse-og-

byudvikling/hasseris-bevar-mig-vel/documents/gaaturen_beskrivelse.pdf 

Bestyrelsen blev enig om, at der igen kan ydes en præmieramme på max. kr. 5.000 til 

uddeling for de bedste projekter. Projekterne skal afleveres såvel på papir som digitalt. Der 

kan evt. være tale om 2 projekter, hvilket sammen med tidsrammerne for opgaverne skal 

aftales med de pågældende lærer for klassen. 

 

8. Møde med Aalborg Kommune 

Der blev den 21. juni 2011 afholdt et møde med Aalborg Kommune med deltagelse af Jens Ole 

Christensen og Jens Skovgaard som repræsentanter fra Hasseris Grundejerforening. 

Tilbagemeldingen til bestyrelsen afventer modtagelse af et referat fra Aalborg Kommune og vil 

derfor blive afgivet på det kommende bestyrelsesmøde. Jens Ole Christensen vil rykke for 

dette referat. 

 

9. 3. Limfjordsforbindelse 

Bestyrelsen i Hasseris Grundejerforening afholdt den 3. august 2011 et ekstraordinært 

bestyrelsesmøde, hvor der blandt de fremmødte enstemmigt blev vedtaget en tilslutning til en 

udtalelse til fordel for en ny vestforbindelse over Egholm. Dette dog med en klar holdning til at 

den linieføring, der er offentliggjort i den fremlagte VVM-redegørelse er uantagelig og bør 

ændres. Ændringen skal omfatte: 

 Ændring af linieføringen på strækningen mellem City Syd og Nørholmsvej, hvor der af 

hensyn til støj- & forureningsgenerne bør besluttes en linieføring, der ligger længere 

mod vest – og ikke i en blød bue ind mod Æblevangen. 

 Vejprofilen bør af støjhensyn ændres med etablering af jordvolde med beplantning. 

 Afkørsel ved Nørholmsvej bør via ny vej føres til Skydebanevej i stedet for til 

Annebergvej. 

 Linieføringen for tunnelen til Egholm bør af hensyn til støjniveauet i såvel Lindholm, 

Vestbyen, Mølholm og Hasseris være nedgravet i ca. yderligere 1 km inden den føres 

over Nørredyb via ny bro. 
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Beslutningen skal ses i lyset af de trafikale problemer, der flere steder allerede er i Aalborg og 

herunder også i Hasseris. Iflg. de udarbejdede prognoser vil der frem til år 2020 være en 

yderligere stigning i antallet af biler pr. årsdøgn på disse strækninger. VVM-redegørelsen giver 

via en Vestforbindelse de største lettelser på de hårdest belastede strækninger, bl.a. Skalborg 

Bakke, Vesterbro og Limfjordsbroen samt i Hasseris. 

Jens Ole Christensen vil tage kontakt til lokale presse og melde bestyrelsens holdning ud. 

Der vil den 18. august 2011 blive afholdt et møde på Egholm med de regionale og lokale 

kommunale politikere i tidsrummet kl. 15:00 – 18:00 og dette med en direkte udsendelse i 

Nordjyllands Radio på P4. Verner F. Larsen vil møde op på Hasseris Grundejerforenings vegne. 

Samme aften til i Aalborg Kongres og KulturCenter – Europahallen blive afholdt et stormøde 

omkring den 3. Limfjordsforbindelse. Bestyrelsen vil være repræsenteret af flere 

repræsentanter. 

  

10.  Hasserisløbet 

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening har modtaget en ansøgning om sponsorstøtte til et 

planlagt motionsløb, der søndag, den 23. oktober 2011 er planlagt afholdt med en løbsrute i 

Hasseris og Mølholm. Læs mere på hjemmesiden: www.aalborgmarathon.dk 

Løbet indeholder diverse ruter omfattende: 

 ¼ marathonrute på : 10,5 km 

 ½ marathonrute på : 21,1 km 

 marathonrute på  : 40,2 km 

Start og mål bliver ved Gl. Hasseris Skole. Overskuddet for arrangementet er på forhånd aftalt 

givet til Børnecancerfonden. 

Bestyrelsen var enstemmigt enige om, at arrangementet bør støttes og samtidigt være en 

anledning til at forsøge at komme i kontakt med den aktive del af den nye generation af 

grundejere i Hasseris, der dyrker motionsløb og få opmærksomhed på eksistensen af Hasseris 

Grundejerforening. 

Der blev således truffet en beslutning om, at Jens Ole Christensen tager kontakt til Gert 

Lauritzen fra arrangørerne af løbet og her drøfte de forskellige muligheder for støtte. 

Bestyrelsen vil gerne arbejde hen mod en model, hvor nye indmeldte og eksisterende 

medlemmer af Hasseris Grundejerforening kan få deltagergebyret betalt for op til max. 2 

medlemmer pr. husstand. Dette selvfølgelig på betingelse af, at der er konstateret et fuldt 

gyldigt medlemskab af Hasseris Grundejerforening med indbetalt kontingent for 2010. 

Der skal således på hjemmesiden for løbet laves et link til hjemmesiden for Hasseris 

Grundejerforening – www.hasseris.dk - hvor vilkårene for tilbuddet for såvel eksisterende 

medlemmer som for nye medlemmer af Hasseris Grundejerforening skal fremgå. 

Grundet det gode formål som overskuddet for arrangementet forlods er besluttet doneret til 

samt en god aktivitet for de deltagende medlemmer har bestyrelsen tillige besluttet, at donere 

et beløb svarende til den samlede betaling af deltagergebyrer, der betales for det samlede 

http://www.aalborgmarathon.dk/
http://www.hasseris.dk/
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deltagerantal tilmeldt via Hasseris Grundejerforening, direkte til Børnecancerfonden. Beløbet 

vil blive søgt overrakt til Børnecancerfonden på selve løbsdagen. 

Preben Eihilt vil med assistance af Torben Thorup Jensen udarbejde oplæg til tekst for dette til 

hjemmesiden. Der vil tillige blive udsendt et Nyhedsbrev til alle medlemmer, hvor 

arrangementet vil blive annonceret. 

 

11.  Eventuelt 

Bestyrelsen har fastsat datoer og arrangementer for 2011/2012 og vil nu forsøge at få de 

endelige aftaler på plads: 

- 18. September 2011 – kl. 10:00  Brunch i Aalborgtårnet. Egenbetaling pr. 

deltager kr. 50,00. Begrænset deltagerantal. Jens Ole Christensen er ansvarlig for dette 

arrangement. 

- oktober 2011   Besøg og rundvisning på ”Kunsten” 

afsluttende med kaffe/te & kage. Egenbetaling pr. deltager kr. 35,00. Jens Ole Christensen er 

ansvarlig for dette arrangement. 

- 17. November 2011 – kl. 19:00  Informationsmøde med AN-TV og 

Stofa omkring fremtidens tilbud for fællesantennenettet, internet, IP-telefoni mv. Mødet 

afsluttes med en champagnesmagning med præsentation af Sigurd Müller A/S. Forsøges 

afholdt i Kirkesalen under Hasseris Kirke. Jens Ole Christensen er ansvarlig for dette 

arrangement. 

- april/maj 2012    Besøg og prøvedag i en golfklub. Har 

du lyst til at prøve dine evner som golfspiller? Vi arrangerer en prøvedag i Aalborg Golf Klub, 

hvor der vil anledning til at høre lidt om vilkårene for et prøvemedlemskab af golfklubben og 

hvilket forløb man skal igennem i Kaninklubben. For de medlemmer af Hasseris 

Grundejerforening, der allerede er DGU-spiller, kan der evt. blive tale om at etablere en 

golfturnering på benene. Torben Thorup Jensen og Jens Ole Christensen er ansvarlig for dette 

arrangement. 

 

Næste møde: Torsdag, den 22. september 2011 - kl. 17:30. 

Mødested:   Svalegården. 

 


