
11. september 2012 

REFERAT AF MØDE I BESTYRELSEN FOR                                   
HASSERIS GRUNDEJERFORENING 

 

Udarbejdet af: TTJ/14.09.2012 Side 1 
 

 

Mødested:   Svalegaarden. 

Tidspunkt: Tirsdag, den 11. september 2012 - kl. 17:30. 

 Deltagere:  

 Jens Ole Christensen  (JOC) 

 Per Studsholt  (PS) 

 Torben Thorup Jensen  (TTJ) 

 Preben Eihilt   (PE) 

 Jens Erik Laursen (JEL) 

 Jørgen Svensson  (JS) 

 

 Afbud fra:  

 Hans Ulrik Larsen (HUL), Lasse Møller Madsen (LMM), Verner F. Larsen 

(VFL), Jens Skovgaard (JSK) og Lars Christian Nortvig (LCN) 

Referent: Torben Thorup Jensen. 

 

REFERAT: 

Jens Ole Christensen bød velkommen til bestyrelsesmødet og konstaterede, at der til dagens 

bestyrelsesmøde var et stort frafald, men dog en beslutningsdygtig bestyrelse. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden der blev udsendt den 4. september 2012 blev godkendt uden anledning til 

bemærkninger, udover et par tilføjelser til punkt 7 fra formandens side. For god ordens skyld 

nævnes her de aftalte kommende mødedatoer for den resterende del af peroden frem til næste 

generalforsamling i foråret 2013. 

 

Mødedato: Sted: Tidspunkt: 

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. Referat til godkendelse 

a. Bestyrelsesmøde af den 16. august 2012 

Referatet blev godkendt uden anledning til bemærkninger. 

 

3. Nyt fra administrator – økonomi – medlemsantal mv. 

I forbindelse med at administratoren for Hasseris Grundejerforening havde meldt afbud til 

dagens bestyrelsesmøde var der indleveret en saldobalance for år til dato samt en balance for 

foreningens regnskab for indeværende år. Med de planlagte arrangementer og aktiviteter 

synes det at resultatet for 2012 vil ende i et overskud på kr. 0,00 og den nødvendige likviditet 

synes også at værre til stede. 

Medlemsantallet synes at være på et stabilt niveau. Administrator arbejder stadig på at få de 

få resterende restanter til at indbetale kontingentet for 2012. 

 

4. Registrant for Hasseris Villaby jfr. oplæg fra Jørgen Elsøe Jensen 

Jørgen Elsøe Jensen havde fremsendt et oplæg for udarbejde af en ”Registrant” for et 

afgrænset antal boliger i Hasseris Villaby. Projektets indhold, formål var med fuld opbakning af 

bestyrelsen, hvorimod der var større tvivl omkring udarbejdelse og ikke mindst fremtidig 

ajourføring af en interaktiv hjemmeside. Hasseris Grundejerforening dækker jo et langt større 

geografisk område end de ca. 480 ejendomme, som projektet var anslået til at omfatte. 

Kriteriet var nemlig afgrænset af, at opførelsesåret var op til 1940. 

Af disse 480 ejendomme var der et anslået antal medlemmer af Hasseris Grundejerforening på 

mellem 200-250 medlemmer. Dette tal er en mindre andel i forhold til de ca. godt 1.400 

grundejere, der p.t. er medlem af Hasseris Grundejerforening. Når dette sammenholdes med, 

at den økonomiske andel for Hasseris Grundejerforening iflg. modtaget oplæg er ansat til 

samlet kr. 75.000 ud af en samlet udgift på kr. 330.000, skønnes udgiften at være i en 

størrelsesorden, hvor dels prisen pr. registret bolig (ved 250 medlemmer af HG af de i alt 480 

ejendomme) vil prisen være kr. 300 pr. stk. svarende til 2 års kontingent. De resterende ca. 

1.200 medlemmer vil dog ikke få noget for den forholdsmæssige store udgift. 

Bestyrelsen besluttede herefter at takke nej til tilbuddet om deltagelse i projektet. 

 

5. Bygge- & vejsager – Hasserisvej 124, strategi og videre forløb 

Per Studsholt og Jens Ole Christensen havde afholdt et møde med nogle grundejere på 

Vestermarksvej omkring kloakforholdene mv. på Naurvej. Her blev forholdene belyst og efter 

en samtale med Aalborg Kommune vil denne foranledige at der fremover foretages en 

oprensning af kloakkerne på samme vis som de øvrige veje i området samt foretage en 

udtynding af nogle træer og buske. 
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Der er nu udsendt en lokalplan i høring for ejendommen Hasserisvej 124 (tidligere HK-

bygning), hvilket allerede inden dette skete havde bragt mange grundejere i Hasseris op af 

stolene og herunder også rettet henvendelse til Hasseris Grundejerforening. Der har i perioden 

op til udsendelsen af lokalplanen været flere artikler/læserbreve i Nordjyske om sagen og 

foreningens formand har været interviewet på 24 Nordjyske omkring sagen. Den 20. august 

2012 blev lokalplanen godkendt til udsendelse af byrådet. Der var dog flere bemærkninger og 

kommentarer inden dette skete fra flere byrådsmedlemmer bl.a. Daniel Nyboe Andersen (B) 

og Vibeke Gamst (C) og flere byrådsmedlemmer ville inden 2. behandlingen nærlæse de 

indsigelser, der måtte komme fra borgerne. Fristen for indsigelse er den 25. oktober 

2012.09.13 

En nabo til Hasserisvej 124 har på egen hånd stablet en underskriftsindsamling på benene 

mod gennemførelsen af projektet i sin nuværende form og har iflg. pålidelig kilde nu rundet 

mere end 600 underskrifter. 

Der har været afholdt et møde mellem repræsentanter for Hasseris Grundejerforening og 

rådmand Marian Nørgård omkring bl.a. denne sag. Der var dog ikke blevet afgivet en klar og 

tydelig forklaring på, hvorfor den relativt nye lokalplan, der er vedtaget for området hvor 

ejendommen Hasserisvej 124 er beliggende pludselig skal ændres til at der på netop denne 

ejendom kan bebygges med 60 % i stedet for de nu gældende 40 %. 

Bestyrelsen blev derfor enige om, at der skal sendes en e-mail fra formanden til rådmand 

Marian Nørgård, hvor bestyrelsen gerne ser en uddybende forklaring på, hvad der er 

årsag/grund til at denne ændring nu pludselig skal gennemføres for Hasserisvej 124. 

Der er nu så stor røre omkring denne sag og en del opfordringer til bestyrelsen om at 

arrangere et borgermøde omkring denne sag. Bestyrelsen vedtog således, at der skal arbejdes 

videre med etablering af et borgermøde i Kirkesalen, torsdag den 4. oktober 2012 – kl. 19:00 

– 21.00. Jens Erik Laursen forhører sig om mulighed for lån af Kirkesalen til formålet. Her vil 

bestyrelsen invitere medlemmer af Teknisk Udvalg samt en repræsentant fra de politiske 

partier, der ikke har et medlem af Teknisk Udvalg. Jens Ole Christensen vil forhøre sig hos et 

par emner om de kan varetage tjansen som ordstyrer. Jens Ole Christensen foranlediger 

udsendelse af disse invitationer. 

Medlemmer af Teknisk Udvalg er: 

Marian Nørgård, Rådmand (V)                           

Poul Erik Lyngdorff  (A)                   

Kristian Schnoor  (A)                       

Tina Staun Sørensen  (A)     

Jane Østergaard   (F)                    

Kirsten Algren  (O)     

John G. Nielsen  (V) 

Der skal udsendes et Nyhedsbrev til foreningens medlemmer om mødets afholdelse og 

udsendelse senest den 22. september 2012 samt tillige indrykkes en annonce i Nordjyske 

og/eller Midt-Vest Avisen til onsdag, den 3. oktober 2012. 

Der nedsættes en arrangørgruppe bestående af: Jens Ole Christensen, Jens Skovgaard, Torben 

Thorup Jensen og Jørgen Svensson. En hurtig mødedato for 1. møde arrangeres snarest. 
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Bestyrelsen vil undersøge muligheden for om de indsamlede underskrifter evt. kan overdrages 

til rådmanden i forbindelse med Borgermødet den 4. oktober 2012 og dette gerne med en 

dækning af den lokale presse. 

Bestyrelsen vedtog tillige at der skal udvikles en brevmaske som grundlag for udarbejdelse af 

en skriftlig indsigelse mod lokalplanen. Brevmasken kan således bruges af foreningens 

medlemmer og skal indeholder de kendte indsigelser, der kan anvendes til at protestere over 

byggeplanerne. Det enkelte medlem kan så frit vælge/fravælge hvilke indsigelser man ønsker 

at anvende og herefter forsyne indsigelsen med egent navn, adresse samt underskrift(er). 

 

6. Kommende arrangementer og Nyhedsbreve/Servicebreve 

 

Arrangementer for Hasseris Grunderforening: 

Medlemsgruppe: Arrangement: Tidspunkt: Ansvarlig: 

Familie Flyvestation Aalborg 13. september 2012     

31. oktober 2012           

evt. foråret 2013 

Jens Erik Laursen 

Voksne Borgermøde 4. oktober 2012 Arrangørgruppe 

Voksne Kunsten – Robert 

Jacobsen 

Oktober Jens Ole Christensen 

Familie Juletræet tændes 1. december 2012 Jens Erik Laursen 

Voksne Kirkegårdsvandring på 

Almen Kirkegården og 

Huset 

”Reservearrangement”  

 

 

Nyhedsbreve og Servicebreve: 

Tema: Type: Udsendelse pr: 

Snerydning – 2012/2013 Servicebrev nr. 2 22. september 2012 

Borgermøde Nyhedsbrev nr. 8 29. september 2012 

Indsigelse mod lokalplan Nyhedsbrev nr. 9 13. oktober 2012 

Besøg på Kunsten Nyhedsbrev nr. 10 oktober 

Hjemmeside Servicebrev nr. 3 – nu er 

hjemmesiden ajourført 

 

   

Juletræet tændes Nyhedsbrev nr. 11 24. november 2012 

Lokalplaner mv. Nyhedsbrev nr. 12  

Hækklipning - 2013 Servicebrev maj 2013 

 

 

Jens Erik Laursen uddelte et udkast til ny brochurer til nye medlemmer og til brug ved 

kampagner for tegning af nye medlemmer til Hasseris Grundejerforening. Brochuren vil blive 

udsendt pr. e-mail til alle medlemmer, der efterfølgende bedes give evt. kommentarer, forslag 

til ændringer, rettelser mv. Med hensyn til visitkort skal mail fra administratoren iagtages, da 

der her er særlige ønsker om udseende/indhold. Disse sendes til Jens Erik Laursen senest 8 
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dage efter modtagelsen af e-mailen eller senest den 22. september 2012. Brochuren forventes 

herefter sendt i trykken. 

UCN Aalborg, designskolen har givet tilsagn om, at de gerne vil medvirke til udarbejdelse af en 

ny brochure ”Kunst i Hasseris”. Brochuren skal være grundlag for en mere spændende tur, 

hvor der er lidt uddybende historik om det enkelte kunstværk og kunstner. Brochuren vil 

sandsynligvis også blive med mulighed for at downloade en App (applikation) til en 

smartphone, der giver en digital oplevelse for turen, evt. med angivelse af det antal meter der 

er gået på turen.  

De modtagne udkast til Nyhedsbrev, Brevpapir, Visitkort mv. fra Frontal Lab vil blive behandlet 

af udvalget for brochurer mv. Udvalget vil sende kommentarer pr. mail til alle medlemmer 

med de kommentarer og rettelser, der ønskes indarbejdet. Disse indsendes til tina Tolstrup 

ved Frontal Lab. 

 

7. Hasseris Torv - Hjemmeside – Muleposer - Trafikulykke 

Foreningens hjemmeside mangler stadig en del tilretninger og ajourføringer, som skal værre 

på plads i løbet af kort tid, da der er ønske om en markedsføring af hjemmesiden til såvel 

nuværende som potentielle medlemmer af Hasseris Grundejerforening og tillige også i 

forbindelse uddeling af de planlagte muleposer med reklamer for web-sidde: www.hasseris.dk 

Jens Skovgaard bedes også udmelde en dato for det aftalte kursus i redigering af 

hjemmesiden, så flere af bestyrelsens medlemmer vil være i stand til at kunne 

oprette/ændre/fjerne tekst og billeder fra hjemmesiden. 

Lars Christian Nortvig bedes rundsende oplæg til det lay-out, der ønskes trykt på begge sider 

af de 2.000 stk. muleposer vi sal have bestilt som årets julegave til foreningens medlemmer. 

Trykket skal indeholde: 

 Hasseris Grundejerforening 

 LOGO 

 www.hasseris.dk 

eller 

 hasseris.dk 

 

På baggrund af det tragiske trafikuheld i august måned på Hasserisvej ved Hasseris Bymidte 

med et dødsfald til følge for en ældre medborger. Per Studsholt vil udarbejde et oplæg til 

næste bestyrelsesmøde til belysning af sagen. 

Per Studsholt og Jens Ole Christensen vil arbejde videre omkring en evt. etablering af 

”Hasseris Torv”. Kontakten til de involverede parter skal bringes op i gear igen her efter 

sommerferien. 

 

8. Eventuelt 

http://www.hasseris.dk/
http://www.hasseris.dk/
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Ingen bemærkninger. 

Der blev noteret afbud fra: Ingen. 

 

Næste møde: Torsdag, den 25. oktober 2012 - kl. 17:30.   

Mødested:   Svalegaarden. 


