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Referat af bestyrelsesmøde i 

Hasseris Grundejerforening 

torsdag, den 25. oktober 2012 

 

Mødested:   Svalegaarden. 

Tidspunkt: Torsdag, den 25. oktober 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) 

 Hans Ulrik Larsen (HUL) 

 Lasse Møller Madsen (LMM) 

 Jørgen Svensson  (JS) 

 

 Afbud fra:  

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

Referent: Torben Thorup Jensen. 

 

REFERAT: 

Jens Ole Christensen bød velkommen til bestyrelsesmødet. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden der blev udsendt den 17. oktober 2012 blev godkendt uden anledning til 

bemærkninger, udover at punkt 9 fra formandens side blev oplyst til at omhandle muleposer. 

For god ordens skyld nævnes her de aftalte kommende mødedatoer for den resterende del af 

perioden frem til næste generalforsamling i foråret 2013. BEMÆRK ændret mødedato i januar 

2013. 

Mødedato: Sted: Tidspunkt: 

15. november 2012 Svalegården 17:30 

14. december 2012 ??? 18:00 

17. januar 2013 Svalegården 17:30 

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 afholdt den 14. september 2012. 

Referatet blev godkendt uden anledning til bemærkninger. 

 

3. Nyt fra administrator – økonomi – medlemsudvikling, likviditet mv. 

Administrator for Hasseris Grundejerforening Hans Ulrik Larsen havde en status på 

medlemstallet pr. den 22.10.2012, der viste 

Oversigt for medlemstallet pr. 22. oktober 2012 

Antal medlemmer 1.438 

Afgang af medlemmer 46 

Tilgang af medlemmer 28 

 

Tabellen viser således p.t. en nettoafgang på 18 medlemmer, hvilket gerne skulle være 

indhentet inden den 31.12.2012. Drøftes under punkt 7. 

Med de planlagte arrangementer og aktiviteter forventes det, at resultatet for foreningens 

regnskab for 2012 vil resultere i ca. kr. 0,00 og den nødvendige likviditet til de kommende 

udgifter af regnskabsåret synes også at værre til stede, idet der pr. den 7. december 2012 

bliver yderligere kr. 100.000 til disposition efter ophør af en bindingsperiode. 

Formand og administrator blev for 2013 tilkendt en telefongodtgørelse på kr. 1.200 hver. 

Øvrige medlemmer af bestyrelsen afviste at modtage en godtgørelse. 

 

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

Jørgen Elsøe Jensen havde fremsendt et nyt forslag til etablering af en Registrant for hele 

Hasseris Grundejerforenings medlemsområde. Bestyrelsen drøftede tilbuddet, men fandt at 

projektet dels var en for stor mundfuld økonomisk samt at den løbende vedligeholdelse af 

Registranten ikke var placeret fremadrettet og herunder også udgifterne til den interaktive del 

på planlagt hjemmeside. 

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

 

5. Byggesager & Trafik 

a. Hasserisvej 124 – Borgermødet udløb af høringsfristen, den 25.10.2012 

Det borgermøde som Hasseris Grundejerforening fik stablet på benene torsdag, den 4. oktober 

2012 – kl. 19:00 var med stor opbakning af borgerne i Hasseris. Her måtte det konstateres, at 

alle siddepladser i Kirkesalen blev benyttet og enkelte tilhørere måtte enten stå op eller sidde i 
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vindueskarmene. Det lykkedes at få en accept fra alle partier repræsenteret i byrådet, men 

dog kom den sidste tilbagemelding først om formiddagen på dagen for mødet fra 

Socialdemokraterne efter flere rykkere for svar. Stadsarkitekten var ligeledes med som 

tekniker. Mødet gav mulighed for en dialog, hvor politikerne blev konfronteret med borgernes 

holdninger og meninger om det udsendte forslag til lokalplan nr. 3-3-109 for ”HK-grunden” på 

Hasserisvej 124. Inden mødet kunne afsluttes var der klare tilkendegivelser fra flere af de 

fremmødte politikere, der tilkendegav, at de havde forstået budskabet fra bydelens borgere 

”Indholdet af forslaget til lokalplanen var ikke acceptabelt”. Der ønskedes ikke en yderligere 

fortætning af området med en bebyggelsesprocent på 60 % samt et byggeri i 3 etager. 

”Demokratiet virker”. Bestyrelsen uddelte et eksemplar af Packness bogen til hvert 

byrådsmedlem og takkede for deltagelsen. 

Bestyrelsen var tilfreds med forløbet af mødet og ikke mindst det store fremmøde af borgere. 

Tillige skal der lyde en stor tak for samarbejdet med de mange ildsjæle og kyndige personer, 

der har ydet en stor indsats for sagen og hjulpet bestyrelsen i arbejdet. 

Der er dags dato med mediebevågenhed af såvel Nordjyske som 24timer overrakt 1.047 

underskrifter til rådmand Marianne Nørgård af ildsjælen Marianne Bay. 

Hasseris Grundejerforening har ved brev af den 22. oktober 2012 udfærdiget af Jens Skovgård 

indsendt foreningens indsigelse mod det forslag til Lokalplan nr. 3-3-109, der er udsendt for 

ejendommen Hasserisvej 124. 

b. Mølleparken / Kong Georg Vej 

Bestyrelsen drøftede en henvendelse fra et medlem. Efter en kontakt med Park & Natur er det 

oplyst, at der i 2013 vil blive foretaget en oprydning jfr. vedtaget arbejdsplan. 

c. Trafik på Nordtoft 

Bestyrelsen orienteredes om en henvendelse fra et medlem. Medlemmet havde udtrykt ønske 

om etablering af foranstaltninger i form af vejbump for nedsættelse af hastigheden for den 

kørende trafik. JOC har givet et svar tilbage til medlemmet. 

d. Henvendelse fra Aalborg kommune vedr. etablering af solcelleanlæg 

Bestyrelsen havde modtaget en beskrivelse af hvilke tiltag, der er taget i Teknisk Forvaltning 

omkring behandlingen af ansøgninger om etablering af solfangere/-celleanlæg i Aalborg 

kommune. Aalborg kommune følger en vejledning udarbejdet af Naturstyrelsen under 

Miljøministeriet. Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening har ikke anledning til at ønske 

denne praksis ændret. 

Jens Ole Christensen sender brev med bestyrelsens holdning til Teknisk Forvaltning. 



 

 

Udarbejdet af: TTJ/28.10.2012 Side 4 
 

Referat af bestyrelsesmøde i 

Hasseris Grundejerforening 

torsdag, den 25. oktober 2012 

e. Byggesager 

Bestyrelsen blev orienteret om et par byggesager i foreningens medlemsområde. 

 

f. Trafik 

Per Studsholt havde udarbejdet et oplæg til brev omkring de trafikproblemer, der er 

konstateret i vores bydel til Aalborg kommune, Trafik & Veje. Indholdet blev gennemgået og et 

par enkelte forhold blev rettet og tilføjet. Disse rettes til og brevet indsendes til Trafik & Veje. 

g. Røggener fra brændeovne og/eller pejse 

Bestyrelsen havde modtaget en henvendelse fra et medlem, der følte sig generet af røggener 

fra en brændeovn i nabolaget. Bestyrelsen har tidligere haft et indlæg om dette dels som et 

Nyhedsbrev og som et punkt på foreningens hjemmeside. Det blev derfor vedtaget, at der 

skulle udarbejdes et nyt indlæg om dette til opsætning på www.hasseris.dk og evt. et 

Nyhedsbrev senere. 

h. Manglende gadelys på Thyboevej 

Efterårets komme har givet en henvendelse fra en gruppe beboere på Thyboevej, der klager 

over den mangelfulde belysning de nyligt opsatte gadelamper har medført. Dels er antallet af 

gadelamper kraftigt reduceret, men det tyder også på, at de planlæggere, der har projekteret 

opsætningen af nye gadelamper har glemt at tage forbehold de store trækroner og det store 

bladfang, der er på de tyrkiske hasseltræer på vejen har samt at længden på den blinde 

stikvej gør, at der intet lys når ned i bunden af denne vej. Thyboevej benyttes flittigt som 

skolevej for gående og cyklende skolebørn samt som afsætningsvej for børn af kørende 

forældre i bil om morgenen. 

Bestyrelsen vil kontakte Aalborg kommune, Park & Veje omkring det konstaterede problem. 

 

6. Kommende arrangementer samt Nyhedsbreve 

 

Arrangementer for Hasseris Grunderforening: 

Medlemsgruppe: Arrangement: Tidspunkt: Ansvarlig: 

Familie Air Wing Transport 

Aalborg 

31. oktober 2012 – kl. 

19:00.                    

evt. foråret 2013 

Jens Ole Christensen 

Voksne Kunsten – Robert 

Jacobsen 

18. november 2012 – 

kl. 15:00. 

Jens Ole Christensen 

Familie Juletræet tændes 1. december 2012 – 

kl. 16:00. 

Jens Erik Laursen 

Alle medlemmer Generalforsamling 11. april 2013 –        

kl. 19:00. 

Alle 

http://www.hasseris.dk/
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Familie Besøg på Aalborg 

Søfarts- & 

Marinemuseum 

Forår 2013 ??? 

 

1) Jens Ole Christensen og Hans Ulrik Larsen deltager som repræsentanter for bestyrelsen til 

arrangementet den 31. oktober 2012 med besøg hos Air Wing Transport Aalborg. 

2) Der er aftalt en guidet rundvisning på ”Kunsten” for den nye udstilling med Robert 

Jacobsen med 1 times rundvisning samt kaffe/te med kage. Arrangementet omfatter 

således, entre, guidet rundvisning samt kaffe/te med kage – egen betaling pr. tilmeldt 

medlem er på kr. 60,00. Prisen pr. tilmeldt medlem er som udgift for Hasseris 

Grundejerforening kr. 120,00. 

3) I forbindelse med at ”Juletræet tændes” er formanden aftalt som taler. Der mangler lidt 

nærmere aftaler med Hasseris Kirke om det samlede forløb, der bliver med servering af 

gløg og æbleskiver serveret af spejdertroppen ”Knuden”. Jens Erik Laursen er ansvarlig for 

at juletræet, der i år for første gang bliver det af foreningen plantede grantræ, bliver 

”pyntet” med belysning. 

4) Formanden udarbejder udkast til ”Julebrev” til medlemmerne og rundsender dette til 

bestyrelsen. Der tages kontakt til spejdertroppen ”Knuden” for en evt. aftale om uddeling 

af julebrev og mulepose til medlemmerne. Er vilkår ikke acceptable vil vi tage henvendelse 

til Aalborg KFUM for et evt. sponsorat af trøjer mv. til et ungdomshold mod uddeling af 

julebrev og muleposer til medlemmerne. 

5) Der er ca. 300 tilmeldte til snerydningsordningen. 

6) Hasserisløbet 2012 havde flere af foreningens medlemmer tilmeldt og der var pæn 

løbeaktivitet i vores bydel søndag, den 21. oktober 2012 og alle løbere havde et nummer 

påført, hvor der var en reklame for Hasseris Grundejerforening. Bestyrelsen håber på et 

pænt overskud på arrangementet, der jo går til Børnecancerfonden. 

Nyhedsbreve og Servicebreve: 

Tema: Type: Udsendelse pr: 

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

Borgermøde Nyhedsbrev nr. 8 29. september 2012 

Hasserisløbet Nyhedsbrev nr. 9 2. oktober 2012 

Besøg på Kunsten Nyhedsbrev nr. 10 4. november 2012 

Juletræet tændes Nyhedsbrev nr. 11 24. november 2012 

Formandens julehilsen og 

mulepose 

Nyhedsbrev nr. 12 December 2012 

Hækklipning - 2013 Servicebrev maj 2013 

 

7. Hvervebrochure og hvervekampagne 

Jens Erik Laursen uddelte et udkast til en ny brochure til brug ved hvervekampagner for nye 

medlemmer. Brochuren kunne trykkes til følgende priser: 

1.000 stk. kr. 4.175 inkl. moms pris pr. stk. kr. 4,18 

2.000 stk. kr. 7.300 inkl. moms pris pr. stk. kr. 3,65. 
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Bestyrelsen drøftede udkastet og enkelte ændringsforslag blev modtaget. Prisen blev også 

drøftet og den forekom at være noget dyr. Jens Erik Laursen blev derfor bemyndiget til at 

kontakte trykkeriet og høre om hvad udgifter, der p.t. var påløbet og om vi ved betaling af 

disse kunne købe det grafiske lay-out i et format, som Hasseris Grundejerforening 

fremadrettet selv kunne trykke i et noget mindre oplag af gangen samt selv foretage 

ændringer/tilretninger af i takt med udvikling/behov for dette. 

Hvert bestyrelsesmedlem skal indsendes ændringsforslag/kommentarer til Jens Erik Laursen 

senest søndag, den 28. oktober 2012 – kl. 18:00. 

Det blev aftalt, at bestyrelsen vil sætte fokus på hvervning af nye medlemmer i bydelens 

mange ejer- og andelsboligforeninger. Jens Ole Christensen udarbejder oplæg til dette brev. 

Mulighed for evt. deltagelse på de respektive generalforsamlinger til foråret 2013 blev drøftet. 

 

8. Hjemmesiden / Hasserisportalen 

Der er lørdag den 20. oktober 2012 blevet afholdt et ”mini-kursus” i redigering af foreningens 

hjemmeside med deltagelse af Hans Ulrik Larsen, Jens Ole Christensen og Torben Thorup 

Jensen samt Jens Skovgaard som underviser. Kurset blev desværre afholdt i en forkortet 

udgave grundet problemer med elforsyningen på dele af Svalegaarden. De deltagende fik dog 

lært mulighed for retning af tekster samt så kort hvordan uploading af filer med billeder 

foregår. Behov og lyst til yderligere oplæring er klart til stede blandt de 3 deltagere. 

Der er allerede foretaget flere opdateringer og rettelser på hjemmesiden. Der arbejdes tillige 

fremadrettet på at få aktiveret flere bestyrelsesmedlemmer i arbejdet. 

Hjemmesiden skal således bringes ”fit-for-fight” og opdateres med de manglende referater, 

artikler og foto’s for afholdte arrangementer, nyhedsbreve mv. 

Alle bestyrelsesmedlemmer blev derfor bedt om at bruge lidt tid på at surfe rundt på 

hjemmesiden og notere sig evt. fejl og mangler. Indrapportering senest den 11. november 

2012 – kl. 18:00. 

Der skal også tages stilling til, hvordan opsætningen af den indgangsmenu, der skal være på 

forsiden skal se ud. 

 

9. Muleposer 

Hasseris Grundejerforening har nu modtaget de 2.000 stk. bestilte og producerede muleposer, 

der er afleveret i papkasser og er oplagret i Lasse Møller Madsens garage. Eksemplar blev 

rundsendt til orientering på mødet. 

Muleposerne skal i december uddeles til foreningens medlemmer sammen med et julebrev 

underskrevet af formanden. Jens Ole Christensen udarbejder udkast til dette, der rundsendes 

til kommentering inden trykning. Trykning vil ske med det enkelte medlems navn og adresse, 
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der også skal danne basis for den praktiske uddeling. Der skal således ske en udskrift af breve 

fordelt på de enkelte veje. 

 

10.   Eventuelt 

a.  

Preben Eihilt blev rost for den flotte omtale i Nordjyske af den påbegyndte renovering af 

Vandtårnet på Vandværksvej. Og bestyrelen kunne med stor tilfredshed notere sig, at der 

endelig var påbegyndt en renovering med udskiftning af 3 stk. vinduesrammer og at døren i 

nærmeste fremtid også ville blive skiftet. 

Sagen omkring den manglende skulptur ”Birgit” på grunden ved Hasserishave har nu taget en 

ny drejning. Det viser sig nemlig, at Aalborg kommune har medsolgt skulpturen i forbindelse 

med handel af ejendommen. Det har ikke tidligere været kutyme, at Aalborg kommune har 

medsolgt kunstværker, hvorfor bestyrelsen har rettet henvendelse til borgmesterens kontor og 

har forespurgt til sagen og der har ligeledes været rettet henvendelse til rådmanden, der er 

ansvarlig for skulpturerne. 

Bestyrelsen i Hasseris Grundejerforening er af den overbevisning, at der må være tale om en 

fejl eller rettere sagt en forglemmelse fra Aalborg kommunes side i forbindelse med 

udfærdigelsen og godkendelse af skødet for handlen. Vores henvendelse til kommunen har dog 

ikke bragt nogen erkendelse af dette frem i lyset, der er snarere tværtimod ”lagt låg på sagen” 

efter at bestyrelsen er begyndt at søge indsigt i sagens forløb. 

Birgit er i 1959 indkøbt af Kunstfonden i Hasseris kommune, der var finansieret ved at 

grundejerne indbetalte et beløb hver via indbetalingen af ejendomsskatten til formålet. Den 

indkøbte kunst overgik i forbindelse med kommunesammenlægningen med den daværende 

Aalborg kommune pr. den 1. april 1970. 

Det blev besluttet, at vi arbejder videre på sagen og gerne ser ”Birgit” bragt tilbage og til 

glæde for borgerne i Aalborg kommune. 

b.  

Mødet i januar 2013 er flyttet til torsdag, den 17. januar 2013 – kl. 17:30. 

 

Der er modtaget flg. afbud til næste møde: Ingen. 

 

Næste møde: Torsdag, den 15. november 2012 - kl. 17:30.   

Mødested:   Svalegaarden. 


