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Mødested:   Svalegården. 

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

 Deltagere:  

 Jens Ole Christensen  (JOC) 

 Preben Eihilt   (PE) 

 Torben Thorup Jensen  (TTJ) 

 Verner F. Larsen   (VFL) 

 Jens Erik Laursen (JEL) 

 Per Studsholt   (PS) 

 Dorthe Schack  (DS) 

 Jørgen Svensson  (JS) 

 Hans Ulrik Larsen  (HUL) 

 

 Afbud af: 

 Jens Skovgård   (JSK) 

 Lasse Møller Madsen  (LM) 

Referent: Torben Thorup Jensen. 

 

DAGSORDEN: 

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

Grundejerforening. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt med bemærkning om det fremsendte brev med svar på spørgsmål 

stillet på møde med Aalborg Kommune, Trafik og Veje afholdt den 28. juni 2011 vil indgå 

under punkt 6. 

2. Godkendelse af referat for bestyrelsesmøde: 

1.  Referat af bestyrelsesmødet den 11. august 2011 

Referatet for det seneste afholdte ordinære bestyrelsesmøde blev godkendt. 

3. Vandtårnet v/Preben Eihilt og Jens Ole Christensen. 

Preben Eihilt havde siden seneste bestyrelsesmøde afholdt et møde med Jens Hammer fra 

Aalborg Kommunes bygningsafsnit omkring Vandtårnet på hjørnet Thorsens Alle og 

Vandværksvej. Her var der fra Aalborg Kommunes side givet en accept på, at der kunne 

igangsættes indsendelse af ansøgninger til diverse fonde for opnåelse af tilskud til de 

renoverings- og reparationsarbejder, der p.t. skønnes at skulle udføres. Dette kan nu ske efter 

at der er udarbejdet et overslag/budget for omfanget af disse byggearbejder, der iflg. kyndig 

assistance er vurderet til kr. 282.000 + moms. 
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Per Studsholt orienterede om, at han lå inde med et skrift om Vandtårnets historie, der med 

fordel kunne kopieres og vedlægges ansøgningerne. Bestyrelsen besluttede herefter, at Jens 

Ole Christensen og Preben Eihilt skulle arbejde videre med at få indsendt de relevante 

ansøgninger til de fonde, der var skønnet som egnede at søge hos. 

 

4. Medlemshvervning og økonomi. 

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

 

Status for antallet af medlemmer i Hasseris Grundejerforening blev gennemgået af Hans Ulrik 

Larsen. Tallene er pr. seneste opgørelsesdato: 

38 udgåede medlemmer (døde, flyttede, ej betalte samt udmeldte) 

64 nye medlemmer 

Nettotilgangen er således på 26 medlemmer og dette efter at de sidste 4 restanter stadig ikke 

har betalt og derfor er blevet slettet af medlemslisten, er der et samlet tal på 1.440 

medlemmer af Hasseris Grundejerforening. Der er i alt 7 medlemmer, der i protest over 

bestyrelsens udmelding til den 3. Limfjordsforbindelse, hvilket er taget til efterretning og uden 

fortrydelse af det valgte standpunkt. Bestyrelsen er jfr. Punkt 9 i dette referat tilfreds med den 

foreløbige indflydelse, der foreløbigt synes opnået med det forslag, der blev fremført af 

foreningens formand på debatmøde i Aalborg Kongres og Kulturcenter i august måned 2011. 

Medlemsantallet er således højere end pr. den 31.12.2010. 

Der forventes tillige som sidste år nye medlemmer, når aftalen med pris og vilkår for 

snerydning i vinterperioden 2011/2012 nu offentliggøres og der kan tegnes abonnement på af 

medlemmer af Hasseris Grundejerforening. Bestyrelsen vil overveje en indrykning af en 

annonce i MidtVestavisen og herunder gerne en redaktionel omtale af ordningen. 

De medlemmer der ikke er tilmeldt (PBS)Nets vil primo januar blive kontaktet omkring dette 

forhold. Bestyrelsen vel således gerne appellere alle medlemmer til at sørge for at 

kontingentbetalingen sker via (PBS)Nets, da det letter administrationen og den økonomiske 

styring af medlemskartoteket voldsomt. Henvendelsen vil ske med oplyst medlemsnummer for 

det enkelte medlem, så adgangen for tilmelding til (PBS)Nets kan ske nemt via foreningens 

hjemmeside og med betaling via den ønskede konto i eget pengeinstitut. 

Det tidligere afgivne tilsagn om støtte til Klostermarksskolen til renovering af en legeplads på 

kr. 10.000 er endnu ikke blevet ansøgt om udbetaling og dette til trods for, at legepladsen er 

taget i brug for længe siden samt at bestyrelsen via e-mail har gjort opmærksom på, at 

beløbet er klar til overførsel til skolens konto, når kontonummer er modtaget. Selv efter denne 

henvendelse har bestyrelsen stadig ikke hørt fra Klostermarksskolen, hvorfor det besluttet at 

tilbageføre beløbet til Hasseris Grundejerforenings kasse for frie midler. 

 

5. Nyhedsbreve 

a. Postkasser 

b. Snerydning 

c. Hasserisløbet 
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Der er udsendt et Nyhedsbrev omkring en udvidelse af tidsperioden for opnåelse af rabat for 

medlemmer af Hasseris Grundejerforening ved køb af postkasser i Silvan. Ordningen er 

således forlænget til og med uge 42. 

Der er også udsendt et Nyhedsbrev vedr. Hasserisløbet, der afholdes den 23. oktober 2011 i 

området ved Gl. Hasseris Skole og med ruter delvist i Hasseris. Hasserisløbet giver sit 

overskud til Børnecancerfonden og Hasseris Grundejerforening har valgt at støtte det lokale 

arrangement samt det gode formål. Vi har ydet en støttet på kr. 5.000. Opfordringen om 

tilmelding til de forskellige ruter vil blive gentaget primo oktober. 

Primo oktober vil vi igen udsende et Nyhedsbrev omkring Snerydningsordningen for 

vinterhalvåret 2011/2012 med oplysning om vilkår og priser for en tilmelding til ordningen. 

Der er p.t. godt 180 tilmeldte medlemmer og vi skulle gerne runde minimum 250 medlemmer, 

så den bedste rabatordning kan opnås til glæde for vore medlemmer 

Primo januar 2012 vil vi udsende et Nyhedsbrev omkring ordningen for benyttelse af 

motionscenteret i Hasserisparken med rabat for medlemmer af Hasseris Grundejerforening. 

 

6. Lokalplaner, trafik mv. v/Jens Ole Christensen og Per Studsholt 

a. Referat af mødet med Teknisk forvaltning, v/Jens Skovgård og Jens Ole 

Christensen 

b. Genbrug og renovation i Hasseris, v/Per Studsholt 

Der er udsendt et referat for møde med Aalborg Kommune, Trafik og Veje til samtlige 

bestyrelsesmedlemmer. Referatet blev kort kommenteret og taget til efterretning. Hasseris 

Grundejerforening vil dog stadig holde fokus på de punkter, der er blevet diskuteret på mødet. 

Det er dog et gennemgående problem, at Aalborg Kommune mangler penge i de forskellige 

kasser/budgetter til løsning af de påpegede mangler mv. 

Følgende punkter blev behandlet: 

1. Trafik i Mølleparken/Sønder Skovvej – GPS angiver rute gennem Mølleparken 

2. Renovering af Blegdalsparken 

3. Venstresvingsbane på Hasserisvej til Svalegårdsvej er for kort 

4. Bussluse ved Vandværksvejs udmunding i Thorsens Alle 

5. Krydset Hasserisgade/Kong Christians Alle – lysregulering og svingbane 

6. Etablering af cykelsti på den resterende del af Hasserisgade 

7. Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Hasserisvej fra Stolpedalsvej til Skelagervej 

8. Renovering af fliser i Holbergkvarteret. 

Omkring forslaget om etablering af et nyt torv med et kunstværk i form af en skulptur samt 

evt. en bænk og lidt blomsterkrukker o.l. er ejerforholdet omkring arealet nu afklaret. Ejer er 

Aalborg Kommune, dog renholdes området ikke af Aalborg Kommune, men derimod af 

ejerne/brugerne af butikkerne/lokalerne i området. Der skal derfor rettes henvendelse til disse 

og et møde forsøges stablet på benene. Jens Ole Christensen vil tage kontakt til disse og 

herunder også til Aalborg Kommune omkring opstilling af et kunstværk – evt. det der nu skal 

flyttes fra Hasserishave – samt en god solid bænk. 

Per Studsholt foreslog at Aalborg Kommune skulle kontaktes vedr. udarbejdelse af et kort med 

indtegning af de mini-containere, der er opstillet til opsamling af affald til genbrug. Kortet skal 
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efterfølgende etableres med link fra Hasseris Grundejerforenings hjemmeside. Per Studsholt 

tager kontakt til Aalborg Kommune. 

Ved samme lejlighed blev det aftalt, at der skal udsendes et Nyhedsbrev med oplysning om de 

tilbud som Renovationsvæsenet kan tilbyde. Bl.a. om mulighed for tilmelding til hjemmesiden: 

www.skidt.dk 

 

7. Brochure og logo 

a. Nyt fra udvalget? 

Det nedsatte udvalg har endnu ikke afholdt møde efter afholdelse af sommerferie. Dette vil 

ske i løbet af efteråret og oplæg vil blive udarbejdet til bestyrelsen, så endelig beslutning kan 

tages. Nyt design for Hasseris Grundejerforening forventes at kunne blive præsenteret for 

foreningens medlemmer ved generalforsamlingen i april måned 2012. 

Jens Erik Laursen oplyste, at han havde været i kontakt med UC Designskolen omkring skolens 

deltagelse i udarbejdelse af et projekt omkring brochurer for spændende og informative gå-

ture og cykle-ture i Hasseris. Ny kontaktlærer er Rene og tilbagesvar forventes primo oktober 

2012. 

 

8. Arrangementer 

Der er følgende arrangementer under bearbejdelse: 

Brunch i Aalborgtårnet en søndag formiddag   foråret 2012 

 

Besøg på Kunsten     30.10.2011 eller

      06.11.2011 

 

Foredrag om AN-TV, v/Ole Davidsen samt champagnesmagning  januar 2012 

 

Besøg i Aalborg Golf Klub – har du lyst til at prøve at spille golf samt 

evt. en turnering for golfspillere med DGU-kort   april/maj 2012 

 

Juletræet tændes på plænen ved Hasseris Kirke        26.11.2011 – kl. 16:30 

 

Evt. nyt arrangement med naturvejleder Esben Buch  forår 2012 

 

Seniorarrangement – rejseordninger med rabat. 

http://www.skidt.dk/
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9. Den 3. Limfjordsforbindelse 

Trafikudvalget har nu fået samlet al den feedback, som der kom frem på debatmødet i Aalborg 

Kongres og Kulturcenter i august måned. Vejdirektoratet modtag bl.a. Jens Ole Christensen 

indlæg om flytning af linjeføringen på den 3. Limfjordsforbindelse på strækningen mellem City 

Syd og Nørholmsvej, så denne føres længere mod vest og dermed væk fra de tæt bebyggede 

kvarterer i Hasseris og Mølholm og herunder specielt Æblevangen. 

Linjeføringen foreslås også nedgravet og forsynet med jordvolde med beplantning, så 

trafikstøjen kan begrænses yderligere samt gener fra lygterne på de kørende biler mv. kan 

afskærmes mest muligt. 

På Egholm foreslås linjeføringen yderligere nedgravet, så støjen dermed dæmpes mest muligt. 

Som løsning henvises til strækningen på bl.a. Øresundsmotorvejen på Amager. 

Til- og frakørslen ved Nørholmsvej forslås også ført til Skydebanevej i stedet for Annebergvej. 

Forslaget har efterfølgende fået opbakning fra såvel politikere i Regionsrådet som i Aalborg 

Byråd. Forslaget synes også modtaget af Vejdirektoratet med en pæn opmærksomhed. 

Der forventes et svar på linjeføringen inden jul 2011 og det nye Folketing skulle herefter via 

Trafikudvalget være klar med en indstilling til beslutning og evt. optagelse på Finansloven. 

  

10.  Einar Packness bogen 

Årets julegave til foreningens medlemmer bliver den nye bog om Einar Packness. Vi får leveret 

1.450 bøger med en samlet vægt på ca. 4 tons til levering ultimo november 2011. Vi har 

opnået et tilsagn fra Svalegården om lagerplads til bøgerne og vi vil i samarbejde med 

Svalegården arrangere en udleveringsordning, der bemandes af flere bestyrelsesmedlemmer 

ad gangen, så foreningen medlemmer i løbet af december måned 2011 vil få flere lejligheder 

til afhentning af årets bog – selvfølgelig mod aflevering af dokumentation i form af e-mail eller 

brev for medlemskab af foreningen. 

Der vil ved samme lejlighed også kunne optages nye medlemmer. 

 

11.  Eventuelt 

Det opstillede hjertestarter i Føtex var igen på programmet. Iflg. det oplyste er det stadig galt 

med at området omkring denne er spærret. Der blev forelagt oplysninger om, at Føtex evt. 

gerne vil have hjertestarteren flyttet. Der tages kontakt til Føtex af Jørgen Svensson omkring 

dette forhold. 

Skulle dette være tilfældet vil mulighed for ny opsætning i REMA 100 blive undersøgt og 

herunder også behov for afholdelse af et kursus i betjening af hjertestarteren. Kurset vil blive 

arrangeret og betalt af Hasseris Grundejerforening. 
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Næste møde: Torsdag, den 20. oktober 2011 - kl. 17:30. 

Mødested:   Svalegården. 

 


