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Mødested:   Svalegården. 

Tidspunkt: Torsdag, den 8. marts 2012 - kl. 17:30. 

• Deltagere:  
� Jens Ole Christensen  (JOC) 
� Per Studsholt  (PS) 
� Verner F. Larsen   (VFL) 
� Torben Thorup Jensen  (TTJ) 
� Preben Eihilt   (PE) 
� Jens Erik Laursen (JEL) 
� Jørgen Svensson  (JS) 
� Lasse Møller Madsen (LMM) 

 

• Afbud fra:  
� Jens Skovgård  (JSK) 
� Hans Ulrik Larsen  (HUL) 
� Jørgen Svensson  (JS) 

Referent: Torben Thorup Jensen. 

 

REFERAT: 

Jens Ole Christensen bød velkommen til bestyrelsesmødet, der igen blev afholdt i lokalerne på 
Svalegården. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt uden anledning til bemærkninger. 

 

2. Godkendelse af referat for bestyrelsesmøde 

Referatet for det seneste afholdte ordinære bestyrelsesmøde blev godkendt. 

 

3. Vandtårnet og Hasseris Torv 

Der afventes p.t. tilbagemelding fra de sidste 3 fonde, hvor der er ansøgt om støtte til 
renovering af Vandtårnet. Når disse er modtaget vil bestyrelsen overlade den fremtidige 
styring af vedligeholdelse mv. til Aalborg Kommune, som jo også er den retmæssige ejer. 
Bestyrelsen har nu ikke flere løsningsforslag, der kan give støtte til en renovering af 
Vandtårnet. Preben Eihilt tager kontakt til Jens Hammer, Aalborg Kommune og oplyser om 
bestyrelsens holdning og indstilling samt meddeler resultatet fra de 3 fonde, der mangler 
tilbagesvar fra, når disse er modtaget. 

Omkring etableringen af et nyt torv med kunst og en bænk på hjørnet af Hasserisvej og 
Stolpedalsvej ved Matas og Hasseris Pizzeria er der nu truffet aftale om et møde torsdag, den 
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15. marts 2012 – kl. 13:30 med Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning og 
Entreprenørafdelingen. Fra bestyrelsen deltager jens Ole Christensen og Per Studsholt. Mødet 
skal afklare de praktiske foranstaltninger samt give basis for et oplæg til fundament mv. for de 
krukker der skal opstilles. Der mangler dog lige accept fra kunstneren også. 

 

4. Medlemsstatus og foreningens økonomi 

a. Status på medlemstallet mv. 
b. Økonomi og likviditet. 

Status for antallet af medlemmer i Hasseris Grundejerforening blev gennemgået og her kunne 
meddeles om status quo efter 11 udmeldte/fraflyttede medlemmer samt 11 nye medlemmer. 
Der var via foreningen beholdning af aktier i Spar Nord Bank A/S kommet meddelelse med 
tilbud om tegning af nye aktier. Bestyrelsen vedtog at benytte sig at tegningsretten og tegne 
sig for køb af yderligere aktier. 

Grundet placeringen af foreningens likviditet på konti med høj rente og deraf følgende binding 
er der nu fokus på likviditeten. Denne vil dog blive væsentligt forbedret, når 
kontingentindbetalingen fra foreningens medlemmer modtages i maj måned. 

Beholdningen af de resterende Ejnar Packness bøger er nu besluttet solgt og der foregår stadig 
enkelte bogudleveringer til medlemmer, der ikke har fået bogen afhentet på de annoncerede 
afhentningsdatoer. Sidste frist for afhentning er besluttet til at være den 12. april 2012 i 
forbindelse med den ordinære generalforsamling. Restoplaget af bøger vil herefter blive solgt. 

 

5. Nyhedsbreve – evaluering og opfølgning på arrangementerne 

 

2. Tilbud til medlemmer om prøvemedlemskab i Aalborg Golf Klub med fordele, der 
kan benyttes via medlemsskabet af Hasseris Grundejerforening. Info-aften afholdes 
den 5. marts 2012 

3. Orientering om skidt.dk  
4. Ordinær generalforsamling, den 12. april 2012 

 
A. Manglende tilmelding af kontingentbetaling via PBS/Nets 

Jens Ole Christensen har været i kontakt med Aalborg Golf Klub og hørt om det endelige 
resultat af interesserede, der havde tilmeldt sig som prøvespiller (kanin). Resultatet var blevet 
5-6 personer, hvilket ikke er nok til at oprette et særskilt hold. De tilmeldte personer vil derfor 
blive tilbudt deltagelse på de ordinære hold, der starter op i foråret 2012 i Aalborg Golf Klub. 

Mail om skidt.dk skal tilrettes og beskæres i indhold, hvilket Torben Thorup Jensen vil sørge 
for. 

Formanden orienterede om at der er givet tilsagn fra bestyrelsen forslag til at bestride posten 
som dirigent til generalforsamlingen. Der er også givet tilsagn fra den person som bestyrelsen 
vil forslå valg til suppleant til bestyrelsen. 

Hasserissang sendes til Verner Larsen til kopiering, så denne kan uddeles på bordene til 
generalforsamlingen. 
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Som et kommende arrangement er det aftalt at der arbejdes videre med afholdelse af et 
medlemsarrangement ”Brunch i Aalborgtårnet” – forslag til søndag, den 13. maj 2012 – kl. 
10:00. Plads til max. 55 personer i tårnet. Egenpris pr. deltager skal fastlægges, når udgifter 
er pr. deltager er aftalt. 

 

6. Lokalplaner og Trafik mv. Kridtgrav, træer ved Bundgårdsvej mv. 

Jens Ole Christensen orienterede om en henvendelse, der er modtaget vedr. en klage over støj 
og andre gener fra unge mennesker, der opholder sig i området ved kridtgraven. Mail er 
rundsendt til samtlige medlemmer inden dette møde. Der er på foranledning af medlemmet 
rettet henvendelse til Aalborg Kommune, Park og Natur og der er indkaldt til møde den 
15.03.2012 – kl. 15:30. Aalborg Kommune har ønsket at Hasseris Grundejerforening deltager i 
dette møde, hvilket sker med deltagelse af Jens Ole Christensen og Per Studsholt. 

Når mødet den 15.03.2012 er afholdt og der er givet en orientering fra klageren om de gener, 
der plager området og Aalborg Kommune har meddelt deres holdning og evt. tiltag, vil 
bestyrelsen på det kommende bestyrelsesmøde drøfte sagen og bestyrelsens holdning vil blive 
vedtaget. 

Der var fra et medlem kommet en klage over fældning af træer på Bundgårdsvej, der efter 
klagerens holdning er udlagt som bevaringsværdige. Bestyrelsen vil drøfte sagen med Aalborg 
Kommune, Park og Natur. 

Der skulle nu være givet byggetilladelse til ombygningen af Hasserishave, men Hasseris 
Grundejerforening har endnu ikke fået en tilbagemelding på det rejste spørgsmål omkring 
beplantningen omkring de planlagte carport og den mindre skråning/stigning i terrænet op 
mod fortovet på Hasserisvej. Jens Ole Christensen har gentagne gange rettet henvendelse til 
såvel Teknisk Forvaltning og Stadsgartnerens kontor. 

Der er dags dato (som bestyrelsesmødet afholdes ) udsendt dagsorden til møde i Magistraten 
for Aalborg Kommune og her er punkt 6 en 1. forelæggelse af ændrede kommuneplanrammer 
for flere områder i Hasseris. Her ønskes bebyggelsesprocenten generelt hævet fra 25 % til 30 
% og beregningsmetoden for det bebyggede ændres også jfr. en ændring i Byggereglementet, 
der er trådt i kraft pr. den 1. april 2012. Et af de områder der bl.a. er omfattet af denne 
ændring er Hasseris Villaby (Det Indre Hasseris), hvilket iflg. bestyrelsen vil medføre en øget 
fortætning af området. Bestyrelsens holdning er således at imødegå denne yderligere 
fortætning, hvorfor Hasseris Grundejerforening agter at gøre indsigelse mod dette. 

Baggrunden i denne indsigelse skal ses i lyset af, at der netop er vedtaget 9 nye lokalplaner i 
området med specifikke regler for bebyggelse mv. Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening 
ønsker således ikke de relativt nye lokalplaner ændret i den daglige praksis vedr. byggeri på 
de enkelte grunde. En øget fortætning skal således imødegås. Hasseris Grundejerforening 
undersøger konsekvenserne nærmere inden indsigelse indgives evt. med bistand fra Bo 
Vagnby. 

 

7. Brochurer og logo 

a. Referat fra mødet med Frontal Lab 
b. Brochurer 
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Fredag, den 2. marts 2012 deltog Jens Skovgaard, Jens Ole Christensen og Hans Ulrik Larsen i 
et møde med firmaet Frontal Lab omkring etablering/opsætning af en ny hjemmeside for 
Hasseris Grundejerforening og på en platform, der fremadrettet skulle gøre det nemmere at 
foretage rettelser og herunder opsætte nye artikler, billeder mv. Frontal Lab vil komme med et 
oplæg til hjemmeside og herunder også indarbejde det nye logo for Hasseris 
Grundejerforening. Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om processen og herunder blive 
præsenteret for foreløbige udkast til enkelte sider. 

Hjemmesiden forventes at være klar til offentliggørelse i forbindelse med afholdelse af den 
ordinære generalforsamling, den 12. april 2012 – kl. 19:00 for Hasseris Grundejerforening i 
Kirkesalen under Hasseris Kirke samt til at være klar på serveren til offentlig adgang på 
samme tidspunkt. 

Frontal Lab tilbyder også afholdelse af et 2 timers kursus for bestyrelsen, hvor der undervises i 
hvordan man administrere hjemmesiden og herunder ligger nye artikler, billeder mv. op på 
hjemmesiden samt fjerner tilsvarende. Jens Skovgaard er kontaktperson for dette. Prisen for 
dette kursus er oplyst til kr. 4.000 og her vil der blive uddelt en brugermanual. 

På hjemmesiden skal vi huske at nævne Nanna’s navn som vinder af den udskrevne 
konkurrence for nyt logo og designmanual for Hasseris Grundejerforening. 

Jens Erik Laursen og Jens Ole Christensen vil umiddelbart efter generalforsamlingen afholde 
møde med UCN Designskolen omkring udarbejdelse. Her skal efterfølgende præsenteres oplæg 
til brochure for: 

- ”Tur i Hasseris” på gåben, cykel mv. og evt. med besøg og forklaring om den opstillede 
kunst i bydelen 

- ”Velkommen” til nye medlemmer af Hasseris Grundejerforening 

 

8. Arrangementer 

a. Generalforsamling 
b. Aalborgtårnet 

Der er pakket 137 sæt i foreningens nye plastik omslag påført navn og adresse på de 
medlemmer, der ikke har opgivet og /eller har en e-mail adresse, hvorfor indkaldelse til den 
ordinære generalforsamling skal foregå på ”den gammeldags metode” enten via Postvæsenet 
eller manuel omdeling. 

Bestyrelsen er så heldig stillet, at Per Studsholt kone Anna Studsholt har været så venlig at 
stille tid og ben til rådighed for personlig udbringning af disse 137 breve/indkaldelse, så 
vedtægterne kan overholdes. Anna skal have et stor buket blomster som tak for indsatsen. 

Jens Ole Christensen og Torben Thorup Jensen vil lørdag, den 10. marts 2012 sørge for 
udsendelse af indkaldelse til ordinær generalforsamling i Hasseris Grundejerforening pr. mail til 
de 1315 medlemmer, der alle har oplyst en e-mailadresse til foreningens medlemskartotek. 

Som et kunstnerisk indslag er det aftalt at høre om Aalborg Sangkor af 1843 vil give 2 numre 
samt deltage i fællessangen for Hasseris og herunder sørge for akkompagnement på klaver. 

Jens Ole Christensen vil arbejde videre med et arrangement omfattende ”Brunch i 
Aalborgtårnet” på Mors Dag, søndag den 13. maj 2012 – kl. 10:00. Deltagerantallet er 
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maksimeret til 55 personer og størrelsen på medlemmernes egenbetaling skal afklares, når 
samtlige priser er indhentet/afklaret. 

 

9. Indkøb af PC’ere og øvrig teknik 

Jens Ole Christensen oplyste om behovet for indkøb af 2 nye bærbare PC’ere i Hasseris 
Grundejerforening, idet formandens egen PC ikke længere kunne rumme yderligere filer mv. 
og grundet et dagligt behov for hurtig adgang til data, mails mv. 

Torben Thorup Jensen der sørger for udsendelse af Nyhedsbreve mv. til foreningens 
medlemmer og Power-Point plancher mv. til den ordinære generalforsamling. Her er 
datakraften OK på den private PC, men denne er en Apple MacBook Pro, der kører på 
styresystemet OIS og dermed ikke kan køre programmerne på Winkas Pro 
(medlemskartoteket) og dermed sammenflette medlemsdata i programmet mailmarketing, der 
kør det praktisk muligt at udsende de godt 1.300 Nyhedsbrevene på mail pr. gang. 

Bestyrelsen vedtog således, at der kan indkøbes 2 stk. bærbare PC’ere, der vil Hasseris 
Grundejerforenings ejendom og at disse kan overdrages til andre medlemmer af bestyrelsen, 
såfremt dette måtte blive besluttet. Samtidigt med købet af PC’ere er det accepteret af der 
indkøbes en Office-pakke samt et antivirusprogram til hver PC. 

Jens Ole Christensen vil i samme forbindelse undersøge om Jens Skovgaard ligger inde med 
Hasseris Grundejerforenings digitalkamera. 

 

10.  Orientering om nye muligheder med Winkas 

Hans Ulrik Larsen har til trods for fravær grundet rejse indsendt et oplæg, der orienterede om, 
at programleverandøren Winkas (medlemskartotek mv.) arbejder med planer om at etablere 
adgang til systemet via programmel lagt i ”Skyen”. Dette gør at det vil være nemmere for de 
medlemmer, der skal have adgang til systemet i stedet for som nu at have programmet 
installeret på egen PC og herunder sikre, at det er den samme version af programmet alle 
kører på (ellers er der ingen adgang). Bestyrelsen besluttede at Hasseris Grundejerforening vil 
tilslutte sig muligheden, når denne udbydes. 

Der vil blive mulighed for deltagelse i et kursus afholdt af Winkas for de 
bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at deltage, når dette bliver aktuelt. 

 

11.  Eventuelt 

Ny pris for indkøb af muleposer/indkøbsnet med tryk på begge sider i én farve blev 
præsenteret af Jens Erik Laursen. Bestyrelsen drøftede pris og behovet for mængde. Det blev 
aftalt, at Lasse Mølle Madsen vil indhente et tilbud på et godt kvalitetsnet med plads til varer 
med tryk på begge sider i én farve – med nyt logo for Hasseris Grundejerforening samt 
webadressen www.hasseris.dk under logoet. Antallet af muleposer/indkøbsnet blev aftalt til 
2.000 stk. da det er tanken, at alle medlemmer skal have en mulepose/indkøbsnet uddelt af 
spejderne. 

Næste møde: Torsdag, den 12. april 2012 - kl. 16:30.   
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Mødested:   Kirkesalen. 


