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Mødested:   Kirkesalen. 

Tidspunkt: Torsdag, den 12. april 2012 - kl. 17:00. 

• 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) 
� Hans Ulrik Larsen  (HUL) 
� Jørgen Svensson  (JS) 

 

• Afbud fra:  
� Jens Skovgård  (JSK) 

Referent: Torben Thorup Jensen. 

 

REFERAT: 

Jens Ole Christensen bød velkommen til det sidste bestyrelsesmøde inden afholdelse af den 
ordinære generalforsamling for Hasseris Grundejerforening, der igen i 2012 blev afholdt i 
kirkesalen under Hasseris Kirke. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt uden anledning til bemærkninger. Der blev dog af formanden tilføjet 
et par ekstra punkter, nemlig forespørgsel om annoncering i forbindelse med Skt. Hans Bål i 
Mølleparken, den 23. juni 2012 arrangeret af Lions Hasseris samt drøftelse af et evt. 
indkøb/produktion af muleposer/indkøbsnet påført tryk med nyt logo og hjemmesideadresse 
for www.hasseris.dk  

 

2. Godkendelse af referat for bestyrelsesmøde 

Referatet for det seneste afholdte ordinære bestyrelsesmøde blev godkendt. 

 

3. Hasseris Torv og Kridtgraven 

Torsdag, den 15. marts 2012 deltog Per Studsholt og Jens Ole Christensen i møde med 
Aalborg Kommune, Entreprenørenheden samt Par & Natur omkring en evt. etablering af et ny 
torv på hjørnet af Hasserisvej og Stolpedalsvej ved gavlen af bygningen og ved butikkerne for 
Matas og Hasseris Pizzeria. Mødet skulle være medvirkende til af give en afklaring på om, der 
kan etableres opstilling af et kunstværk på et nyt fundament, transport af dette samt 



12. april 2012 

[REFERAT AF MØDE I BESTYRELSEN FOR                                  

HASSERIS GRUNDEJERFORENING] 

 

Version 1.0 12.04.2012 TTJ 

etablering af lidt beplantning og opstilling af bænk(e) samt affaldsstativ. Aalborg Kommune var 
meget imødekommende omkring forslaget. 

Der mangler dog stadig afklaring omkring tilladelse fra kunstneren, udgifter vedr. forsikring, 
pris for flytning og støbning af fundament samt de fremtidige vedligeholdelsesudgifter. 

Aalborg Kommunes Kunstfond har sagt OK til projektet, men har meddelt at der ikke kan ydes 
økonomisk støtte til projektet. 

Jens Ole Christensen vil arbejde videre med en afklaring af ovennævnte forhold og præsentere 
tal og økonomiske konsekvenser for bestyrelsen, når disse foreligger. 

 

Per Studsholt og Jens Ole Christensen deltog herefter i et møde med beboerrepræsentant fra 
grundejere på Strøybergsvej og Bundgårdsvej. Mødet var kommet i stand efter klager fra 
beboere i området over gener fra unge menneskers ophold ved Kridtgraven på bredden ved 
Mølholm. Flere grundejere har været generet af støj og larm, etablering af bål samt diverse 
efterladenskaber i form af papir og skrald mv. Der har tillige været en støj fra knallerter, der 
har kørt rundt om kridtgraven. 

De fremmødte grundejere ønskede det benyttede areal pløjet op og beplantet med berberis 
eller lignende planter, så en fremtidig benyttelse til bål- og festplads ikke længere vil være 
mulig. 

I et område lige bag den benyttede plads findes en omkranset åben plads, hvor det tidligere 
har været etableret borde og bænke – der dog er ødelagte/afbrændt. 

Bestyrelsen i Hasseris Grundejerforening drøftede problematikken og ønsker som 
udgangspunkt ikke, at en kedelig og forkert adfærd af nogle få unge mennesker skal ødelægge 
muligheder for andre til at benytte de grønne rekreative områder langs Kridtgraven. Der skal 
stadig være mulighed for et besøg for familier og herunder mulighed for fodring af ænder mv. 
Bestyrelsen ser derfor gerne, at der etableres ”holdbare” borde og bænke samt en grill-
/bådplads i form af et cementrør nedgravet/nedstøbt i jorden. Der bør tillige være et 
renovationsstativ i samme område. 

De få og kedelige elementer i området, der ikke kan opføre sig ordentligt og tage hensyn til 
andre mennesker skal derfor håndteres af Politi og evt. SSP. 

 

4. Medlemsstatus og foreningens økonomi 

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

Status for antallet af medlemmer i Hasseris Grundejerforening pr. den 4. april 2012 udviser et 
medlemstal på 1.449 medlemmer. 

Af disse er der 1.313 medlemmer der har oplyst e-mail : 90,6 % 

Af disse er 136 medlemmer, der ikke har eller har oplyst e-mail :   9,4 % 

Af disse er 1.202 medlemmer tilmeldt til Nets/PBS  : 83,0 % 

Af disse er 247 medlemmer ikke tilmeldt Nets/PBS  : 17,0 % 
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Den økonomiske situation i Hasseris Grundejerforening er stadig sund og udvikler sig 
planmæssigt. Dog skal det bemærkes, at der er lidt lavvandet i likviderne grundet bindingen af 
et pænt beløb på konto i Spar Nord Bank A/S med en binding og et pænt renteafkast. 

 

5. Status på Ejnar Packness bogen 

 

Den resterende beholdning af Ejnar Packness bøger vil nu blive afhændet/solgt og bliver fra 
dags dato og på selve generalforsamlingen udbudt til salg for kr. 100,00 pr. stk. Jens Ole 
Christensen har sørget for at der er et antal bøger til stede i Kirkesalen. 

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. Brochurer og Hjemmesiden 

Jens Ole Christensen og Jens Erik Laursen mødes mandag, den 16. april 2012 omkring 
udarbejdelse af diverse brochurer og herunder bl.a. ”Tur i Hasseris – med besøg ved de 
opstillede kunstværker”, Velkomst for nye medlemmer, Materiale til hvervning af nye 
medlemmer mv. Der vil tillige efterfølgende blive taget kontakt til UCN – Designskolen. 

Der arbejdes p.t. på højtryk af Frontal Lab på etablering af den nye hjemmeside. Link er 
modtaget med en foreløbig udgave. Endelig udgave ventes klar til åbning i løbet af ca. 1 uge. 
Hjemmesiden med tilhørende undersider skal dog ”finkæmmes” inden den officielle åbning 
finder sted. 

Der vil efterfølgende blive afholdt et kursus en lørdag på 3-4 timer for bestyrelsen, hvor 
Frontal Lab vil undervise i brugen af hjemmesiden. Her vil der blive undervist i uploading af 
tekst mv. og billeder til hjemmesiden. Jens Skovgaard vil blive kontaktet af Frontal Lab 
omkring forslag til dato. 

 

 

7. Arrangementer 

a. Generalforsamling 
b. Aalborgtårnet 

Jens Ole Christensen har været i kontakt med restauratøren omkring et arrangement 
omfattende ”Brunch i Aalborgtårnet” på Mors Dag, søndag den 13. maj 2012 – kl. 10:00 og en 
varighed på max. 1 time, da Aalborgtårnet herefter åbnes for publikum. Deltagerantallet er 
maksimeret til 66 personer. 

Pris pr. person er oplyst til kr. 80,00 og med forbehold for vejrliget, der ved kraftig blæst kan 
medføre aflysning af sikkerhedsmæssige årsager. Egenbetalingen for deltagende medlemmer 
blev vedtaget til 50 % af udgiften svarende til kr. 40,00 pr. deltagende person. 
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Tekst til Nyhedsbrev udarbejdes af Jens Erik Laursen og udsendes af Torben Thorup Jensen til 
samtlige medlemmer, der ønsker modtagelse af Nyhedsbreve. Tilmelding via mail og betaling 
til foreningens konto. Hans Ulrik Larsen fører en deltagerliste og giver anskrig, når max. antal 
deltagere evt. passeres. 

Jens Erik Laursen og Jørgen Svensson deltager som repræsentanter for bestyrelsen til 
arrangementet. 

 

Arrangementet omkring afholdelse af den ordinære generalforsamling i Hasseris 
Grundejerforening er nu på plads. Spejdertroppen ”Knuden” møder op som aftalt og får stillet 
borde og stole klar samt sørger for servering af de obligatoriske rullepølse- og ostemadder 
samt foretager afrydning og opvask.  

Peter Ross Jensen er klar til valg som dirigent. 

Aalborg Sangforening af 1843 vil møde møde op med ca. 10 mand i koret og afsynge 3 numre 
inden de deltaget i fællessangen ”Hasserissangen”. Denne akkompagneres med klaverspil. 

Torben Thorup Jensen har lavet Power-Point plancher til hele forløbet af generalforsamlingen 

Verner Larsen tager referat af generalforsamlingen. 

Lasse Møller Madsen og Jens Erik Laursen er udvalgt til valg som stemmetællere. 

Som en lille overraskelse vil der i forbindelse med serverin g af kaffe/te blive omdelt et lille 
påskeæg til alle de fremmødte. 

Grundet manglende antal oplukkere blev der indkøbt et antal i Rema1000 via hjælp af Knuden. 

 

8 Forslag om ændring af kommuneplanrammerne i Hasseris og herunder 

bebyggelsesprocent og beregningsmetode af denne 

Jens Ole Christensen og Jens Skovgaard havde afholdt et møde med Bo Vagnby omkring de 
forelagte ændringer af kommuneplanrammerne. Områderne omfattet af Lokalplaner vil dog 
stadig være omfattet af den enkelte Lokalplans rammer og bestemmelser. 

Byrådet har i den mellemliggende periode afholdt et kommunalbestyrelsesmøde og godkendt 
at forslag til nye kommuneplanrammer sendes i høring. 

Jens Skovgaard udfærdiger brev til Aalborg Kommune og meddeler bl.a. bestyrelsens holdning 
om, at der ikke ønskes en yderligere fortætning i vores bydel. 

 

Fra et medlem var der modtaget en klage over parkering af biler på nordsiden af Stolpedalsvej 
i området ved kontorbygningen for Revisionsfirmaet Nielsen & Christensen. Strækningen ligger 
mellem adgangsvejen til Hasseris Bymidte, Rema1000 og Statoil og Magnolievej. Per Studsholt 
undersøger forholdet nærmere og punktet behandles på næste bestyrelsesmøde.  
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9.  Eventuelt 

Der er modtaget ansøgning om støtte i form af tegning af annonce til programmet for Sankt 
Hans Bål i Mølleparken – den 23. juni 2012 arrangeret af Lions Hasseris. Pris kr. 10.000. 
Annoncen blev bevilget – dog ønskes der ”et større udbytte” af denne udgift. Forslag til ny 
annonce skal udarbejdes og herunder med nyt logo. 

Der skal arbejdes videre med undersøgelser for hvad der kan opnås af gode tilbud ved en 
bestilling af 2.000 stk. net/muleposer i en god kvalitet og med en god praktisk størrelse, der 
giver en god brugsværdi. Der skal arbejdes med en model i sort med tryk i grønt med nyt logo 
samt hjemmesideadresse. www.hasseris.dk  

Mulighed for et evt. samarbejde med momsregistreret virksomhed skal undersøges. Dette vil 
dog indebære at den ene side af nettet/muleposen skal afgives til tryk for denne evt. partner. 

Lasse Møller Madsen indhenter tilbud på 2.000 stk. net/muleposer i farve sort og med et grønt 
tryk på begge sider. Der ønskes et net i en god kvalitet og ”en brugbar indretning”. 

 

Næste møde: Torsdag, den 31. maj 2012 - kl. 17:00.   

Mødested:   Svalegården. 


