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Mødested:   Svalegården, 1. sal. 

Tidspunkt: Torsdag, den 30. maj 2012 - kl. 17:30. 

 Deltagere:  

 Jens Ole Christensen  (JOC) 

 Jens Skovgård  (JSK) 

 Per Studsholt  (PS) 

 Verner F. Larsen   (VFL) 

 Torben Thorup Jensen  (TTJ) 

 Preben Eihilt   (PE) 

 Jens Erik Laursen (JEL) 

 Lasse Møller Madsen (LMM) 

 Lars Christian Nortvig (LCN) 

 Hans Ulrik Larsen  (HUL) 

 Jørgen Svensson  (JS) 

 

 Afbud fra:  

 Ingen 

Referent: Torben Thorup Jensen. 

 

REFERAT: 

Jens Ole Christensen bød velkommen til det første ordinære bestyrelsesmøde i denne samling 

og gav en særlig velkomst til den nyvalgte suppleant Lars Christian Nortvig, der deltog for 

første gang. Formanden bemærkede med glæde, at der til dette møde var fuld deltagelse af 

alle, dog ville Per Studsholt først deltage fra kl. ca. 18:00 efter hjemkomst fra rejse. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt uden anledning til bemærkninger. Formanden henviste til den 

udsendte mail vedr. enkelte tilføjelser, der vil blive behandlet under de respektive punkter. 

Formanden bad også til, at alle noterede sig de aftalte mødedatoer for det kommende 

bestyrelsesår. 

Mødedato: Sted: Tidspunkt: 

30. maj 2012 Svalegården 17:30 

16. august 2012 Svalegården 17:30 

11. september 2012 Svalegården 17:30 

25. oktober 2012 Svalegården 17:30 

15. november 2012 Svalegården 17:30 

14. december 2012 ??? 18:00 

10. januar 2013 Svalegården 18:00 

14. februar 2013 Svalegården 17:30 

14. marts 2013 Svalegården 17:30 

11. april 2013 Kirkesalen 17:00 
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2. Referater til godkendelse 

a. Generalforsamlingen den 12. april 2012 

b. Konstituerende bestyrelsesmøde af den 12. april 2012 

Begge blev godkendt uden anledning til bemærkninger. 

 

3. Evaluering af generalforsamlingen, arrangement med brunch i 

Aalborgtårnet og referat fra generalforsamling i Hasserisstuerne 

Der var ca. 90 medlemmer til årets generalforsamling i Kirkesalen under Hasseris Kirke, hvilket 

er ca. det antal medlemmer der normalt plejer at deltage. Underholdningen af Aalborg 

Sangforening af 1843 blev godt modtaget og de 3 numre som blev leveret var et godt indslag 

med en passende længde. Deltagelsen i fællessangen ”Hasserissangen” med ledsagelse af 

klavertoner var godt. 

Generalforsamlingen var med ledelse af Peter Ross Jensen som dirigent og var afviklet på kort 

tid. Spejdertroppen Knuden stod igen for det praktiske omkring servering af øl/vand samt 

kaffe/te med de obligatoriske rullepølse- og ostemadder.  

Konklusionen var at alt forløbet tilfredsstillende. 

Søndag, den 13. maj 2012 – Mors Dag – var der indbudt til ”Brunch i Aalborgtårnet” med JEL  

og JS som praktiske arrangører. Trods kraftig stormvejr om lørdagen lykkedes det at 

gennemføre arrangementet med 33 deltagere. Der var fin betjening og dejligt vejr, så udsigten 

blev nydt af store og små. Der blev fra flere deltagere udtrykt tilfredshed med arrangementet. 

HUL og TTJ deltog i den årlige generalforsamling i Hasserisstuerne og kunne berette, at der for 

2012 ville blive udgivet et skrift til medlemmerne af foreningen, men at dette ikke havde 

nogen relevans set fra Hasseris Grundejerforenings vinkel. 

Hasserisstuerne har forespurgt om Hasseris Grundejerforening har ressourcer og interesse i at 

deltage som registrant af ejendommene i Hasseris Villaby. JOC vil prøve at få arrangeret 

deltagelse af Jørgen Elsøe Jensen til det kommende bestyrelsesmøde den 16. august 2012, 

hvor der vil være lejlighed til at få uddybet opgaven og omfanget af denne. 

Hasseris Grundejerforening har p.t. et restoplag på ca. 130 Einar Packness bøger. Disse vil evt. 

blive anvendt i en kampagne omkring hvervning af nye medlemmer til foreningen. 

 

4. Medlemsstatus – Økonomi – Arrangementer – Nyheds- & Servicebreve 

Status for antallet af medlemmer af Hasseris Grundejerforening er dags dato den 30. maj 

2012, at der er 30 medlemmer der er udmeldt/døde/flyttet o.l. samt 15 nye medlemmer. 

Dette giver et aktuelt medlemstal på 1.442 medlemmer. Af disse er der 39 medlemmer, der 

p.t. ikke har betalt kontingent og derfor er i restance med dette. Administrator bearbejder 

disse. 

Efter indgangen af kontingentbetalingen er der igen kommet penge på kontoen, der ikke er 

omfattet af binding på en konto o.l. Likviditeten er p.t. ca. kr. 175.000. Dette har medført, at 

det samlede indskud på vore konti i Spar Nord Bank nu har passeret et samlet beløb, der 

overstiger hvad der svarer til værdien af € 100.000 eller ca. kr. 745.000. Dette er jo bekendt 
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grænsen for indskydergarantien i danske pengeinstitutter, hvorfor den samlede bestyrelse fadt 

det ansvarligt at udvise rettidig omhu ved at flytte ca. kr. 100.000 til andet pengeinstitut. 

Tilbud på dette (rentesats og bindingsperiode) indhentes i Danske Bank via Lars Christian 

Nortvig. 

Arrangementer er der p.t. samlet forslag om: 

Medlemsgruppe: Arrangement: Tidspunkt: Ansvarlig: 

Familie Egholm m/Esben Buch 9. august 2012 Jens Erik Laursen 

Familie Flyvestation Aalborg 13. september 2012 Jens Erik Laursen 

Voksne Kunsten – Robert 

Jacobsen 

Okt. – Dec. Jens Ole Christensen 

Familie Juletræet tændes 26. november 2012 Jens Erik Laursen 

Voksne Kirkegårdsvandring på 

Almen Kirkegården og 

Huset 

”Reservearrangement”  

    

 

Nyhedsbreve og Servicebreve: 

Tema: Type: Udsendelse pr: 

Arrangementer i HG Nyhedsbrev  

Hjemmeside Servicebrev  

Snerydning 2012/2013 Servicebrev  

Lokalplaner mv. Nyhedsbrev  

   

 

5. Hjemmesiden v/JSK og Brochurer/Design v/JEL og JOC 

JSK oplyste, at hjemmesiden nu kører på den nye platform og via den nye host. Der er dog 

stadig en del arbejde omkring tilretning og opdatering af indholdet. Der vil efter sommerferien 

blive afholdt en undervisningsseance i forbindelse med et bestyrelsesmøde, hvor resultatet 

gerne skulle gøre flere medlemmer af bestyrelsen, suppleanter mv. i stand til selvstændigt at 

redigere indholdet på hjemmesiden, f. eks. tekst, billeder mv. for afholdte arrangementer. Der 

er ønske om at min. 3-4 medlemmer bliver i stand til selvstændigt at varetage disse 

funktioner. Det kunne være følgende områder/emner: 

 Forside/Nyheder 

 Mødekalender/referater 

 Bestyrelse 

 Medlemsstatistik 

 Artikler/arrangementer 

TTJ spurgte JSK om der var brug for fremsendelse af de seneste godkendte referater for 

afholdte bestyrelsesmøder. Dette blev modtaget. Der er tillige i forbindelse med dette 

bestyrelsesmøde taget billeder af flere bestyrelsesmedlemmer mv. og disse vil efterfølgende 

blive sendt til JSK. 

JEL havde været en tur på UCN Designskolen omkring den opgave, vi havde fået lov til at stille 

en klasse som en undervisningsopgave, nemlig en brochure for: 
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 Kunst i Hasseris 

og evt. senere en brochure med temaet 

 Husene i Hasseris og arkitekturen i disse 

 Brochure til medlemshvervning og Velkomst. 

Brochurene skal følge den vedtagne og godkendte designlinie, der jo som bekendt også er 

kendetegnede for vores nye hjemmeside. Som præmie havde vi udlovet: 

1. kr. 1.500 til vinderprojektet 

2. kr. 1.000 til nr. 2 

3. kr.    500 til nr. 3 

Bestyrelsen fik forevist flere typer og designs på brochurer og efter en rundsending af disse 

omkring bordet, blev der kåret en 1., 2. og 3. plads. 

JEL, PE og JOC arbejder videre med projektet. Brochurerne vil evt. kunne forsynes med QR-

koder så turen kunne scannes ind på smartphones. 

 

6. Kridtgraven og Hasseris Torv v/PS og JOC – referat fra møder 

Der har siden seneste bestyrelsesmøde været gang i debatten omkring Kridtgraven og de unge 

menneskers brug og adfærd af de tilstødende områder. Park og Natur, Aalborg Kommune har 

allerede været aktive og har fået tilplantet et område med planter, der et fremtidigt brug af 

området umuligt. 

Man håber at kunne flyttet aktiviteterne til et nyt område, hvor der forsøges med etablering af 

bål- og grillplads samt opstilling af renovationsstativ. 

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening har vedtaget, at man ønsker området kan 

anvendes af alle som et rekreativt område,  bl.a. for bydelens dagplejemødre. Bestyrelsen 

håber at de iværksatte tiltag kan gøre alle tilfredse, naboer og brugere, og har ikke planer om 

yderligere tiltag. 

Omkring etableringen af Kunst på det kommende Hasseris Torv er der nu modtaget tilbud på 

den årlige præmie for en forsikring af de evt. udlånte kunstværker. Præmien vil beløbe sig til 

kr. 7.500 årligt, hvilket den samlede bestyrelse ikke ønskede at ville forpligte sig til. 

JOC vil derfor arbejde videre med at kontakte Aalborg Kommunes Kunstfond og høre om de 

evt. skulle kunne hjælpe med et kunstværk. Bestyrelsen pegede enstemmigt på det 

kunstværk, der tidligere var opstillet foran Hasserishave, som værende en mulighed med en 

ny og mere synlig placering. 

 

7. Aktivitet overfor nye potentielle medlemmer, f.eks. ejere af ejerlejligheder 

og andelsboliger 

Der er nedsat et udvalg bestående af: PS, LMM og LCN, der vil komme med forslag til hvordan 

vi skal gribe sagen an. 
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8. Byggesager 

Formanden orienterede om de aktuelle byggesager, der p.t. er kørende. Der er bl.a. fra teknisk 

Forvaltning, Aalborg Kommune modtaget en orientering om et nyt byggeri, hvor såvel 

Lokalplan som Byggereglement er overholdt. 

 

9.  Forslag om nye kommuneplanrammer i Hasseris og herunder ændrede 

bebyggelsesprocenter 

De nye kommuneplanrammer for Hasseris, der er fremsendt i høring af Aalborg Kommune 

giver iflg. indholdet af disse en maksimal bebyggelsesprocent på 30 % og dermed en højere 

max. grænse end de 25 %, der fremgår af de allerede vedtagne lokalplaner. 

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening ønsker ikke en yderligere fortætning i bl.a. Hasseris 

Villaby og havde derfor afholdt et møde med Bo Vagnby, der må betegnes som en ekspert på 

dette område. 

Baggrunden for de nye forslag til ændrede kommuneplanrammer skal bl.a. ses i lyset af det 

nye ændrede Byggereglement, der giver mulighed for en max. bebyggelsesprocent på 30 % - 

som udgangspunkt. Dog vil en vedtaget lokalplan ”overtrumfe” denne regel og i stedet bringe 

indholdet og den maksimale bebyggelsesprocent jfr. Lokalplanen ind som værende gældende. 

Byggereglementets ændrede regler bringer også nye metodikker i spil for beregning af det 

bebyggede areal mv. for den enkelte grundejer. 

JSK udfærdiger et brev på vegne af Hasseris Grundejerforening til Aalborg Kommune, hvor vi 

bringer bestyrelsens holdning omkring dette forhold frem i lyset inden indsigelsesfristens 

udløb. Bestyrelsen var enig om at foreslå kommunen, at områder i Hasseris uden lokalplan 

også får en max. bebyggelsesprocent på 25 % i stedet for 30 %. 

Bestyrelsen vil arbejde for en vedtagelse af max. 50 % belagt areal på matrikler i Hasseris. 

 

 

10.  Muleposer 

Lasse Møller Madsen havde indhentet flere vareprøver på diverse typer af muleposer og 

selvfølgelig også priser på dette. Der var en kort diskussion omkring inddragelse af en evt. 

”partner” i projektet, der evt. kunne afløfte momsen og få den ene side som reklamemulighed. 

Der var dog et klart flertal i bestyrelsen for at ville være ene om dette projekt, der skulle være 

med til at gøre Hasseris Grundejerforening synlig i bl.a. Hasseris Bymidte med foreningens nye 

logo samt gøre reklame for foreningens hjemmeside. 

TTJ udsender en kopi af logoet til alle til orientering. Dette set i lyset af en diskussion omkring, 

hvor meget tekst der skal stå på hver side ud over logo og adresse for hjemmesiden. 

Der blev valgt en type for mulepose samt vedtaget at der skal være tryk på begge sider (sort 

mulepose og hvid tryk) for Hasseris Grundejerforening. 

Lasse Møller Madsen indhenter pris på dette, da modtaget pris kun var med tryk på en side. 

Merprisen beløber sig til yderligere kr. 3,50 + moms pr. mulepose. Prisen i alt inkl. moms er 
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efter bestyrelsesmødet oplyst til kr. 31,25 og svarende til kr. 62.500 for 2.000 stk. Endelig 

beslutning træffes på mødet den 16. august 2012. 

 

 

11. Eventuelt 

Preben Eihilt oplyste, at der nu er kommet gang i produktionen af nye vinduesrammer og ny 

dør til Vandtårnet på hjørnet af Thorsens Alle og Vandværksvej. Udskiftningen forventes 

afsluttet inden efteråret 2012 og herunder også maling af disse. Preben Eihilt tager fotos af 

stilladser og isætningen af vinduer og dør med henblik på en omtale på hjemmesiden. 

VFL orienterede om den afholdte generalforsamling i Svalegården og oplyste om den 

økonomiske situation efter den afsluttede udskiftning af taget. Redegørelsen blev modtaget 

uden anledning til yderligere bemærkninger. 

Der pågår p.t. udskiftning af master og lamper for gadelys i Holbergkvarteret, hvilket har givet 

anledning til flere henvendelser. Antallet af master på de respektive veje vil typisk blive 

mindre, men til gengæld er masterne højere og de nye lamper afgiver et bedre og kraftigere 

lys. Der er dog enkelte veje, hvor de plantede træer langs vejen giver problemer for lyset at 

nå ned på vejen mv. De nye lamper gør også at det samlede elforbrug for gadebelysningen 

reduceres kraftigt. Årsagen til udskiftningen er bl.a. begrundet i, at det ikke længere er muligt 

at få nye pærer ved udskiftning af disse i de gamle gadelamper. 

Formanden rundede mødet af med at ønske samtlige fremmødte en god sommer. 

 

Næste møde: Torsdag, den 16. august 2012 - kl. 17:30.   

Mødested:   Svalegården. 


