
Konstituerende bestyrelsesmøde 

Knud Melby bød velkommen til det første bestyrelsesmøde i det nye bestyrelsesår. 

Herefter kunne KM på bestyrelsens vegne lykønske Helle Dietz med bryllupsdagen og på bestyrelsens 
vegne overrække en buket blomster. 

1. valg af referent 
JSK valgtes 

2. Valg af Formand 
JS genvalgtes som bestyrelsesformand. 

Herefter overdrog KM mødeledelsen til Formanden.   

3. Valg af næstformand 
JSK genvalgtes som næstformand. 

4. Valg af administrator 
HUL valgtes som administrator. 

5. Valg af kasserer 
KM genvalgtes som kasserer. 

6. Valg af sekretær 
JSK valgtes som sekretær 

8. Valg af bestyrelsesmedlem i Svalegårdens bestyrelse  
HD genvalgtes 

Alle valg skete med akklamation. 

9. Valg til diverse udvalg 
Bestyrelsen drøftede den fremtidige udvalgssammensætning, og besluttede at der i det nye bestyrelsesår 
nedsættes flg. udvalg: 

Teknik- og trafikudvalget: JSK (Formand), PS (trafik), MHK (Villabyen), TTJ (Holbergkvarteret) 
Kulturudvalget: TTJ (Formand), HD, Verner Larsen 
Administration: KM (Formand), HUL 

10. Bestyrelseshonorarer 
Bestyrelsen besluttede flg.: 

Kasserer: 6000 kr. 
Administrator: 4000 kr. 
Telefongodtgørelse: JS og JSK 600 kr., PS, MHK, HD, HUL, VL 300 kr. 
Forbrug på Stofanet bredbånd (max. 500 kr. pr kvartal): JS, JSK, TTJ, HUL, KM. Godtgørelse sker efter 
fremsendelse af kopi af PBS opkrævning. 

Herudover besluttede bestyrelsen at der indkøbes 2 stk. HP printere/scannere/kopimaskiner til JS og JSK. 

Bestyrelsesmødereferat 
Tidspunkt: Torsdag den 20.4.2005 kl. 19.30 Sted: Svalegården

Deltagere: Jørgen Svensson (JS)  Afbud: Per Studsholt (PS) 
 Hans Ulrik Larsen (HUL)  Verner Larsen (VL)
 Helle Dietz (HD)  
 Knud Melby (KM)   
  Torben Thorup Jensen (TTJ)       

Jens Skovgaard (JSK) Referent
Mogens Husted Kristensen (MHK) 

Næste møde: Torsdag den 12.5.2005 kl. 19.30 i Svalegården

Afbud:  
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JS indkøber. 

11. Mødedatoer 
Flg. mødedatoer blev fastsat: 

Bestyrelsesmøder: 
Alle møder begynder 19.30, dog undtaget mødet den 20. april 2006. 
Torsdag den 12. maj 2005 
Torsdag den 16. juni 2005 
Torsdag den 15. september 2005 
Onsdag den 12. oktober 2005 
Torsdag den 17. november 2005 
Torsdag den 15. december 2005 
Torsdag den 19. januar 2006 
Torsdag den 16. februar 2006 
Torsdag den 16. marts 2006 
Torsdag den 20. april 2006 kl. 17.00 

Øvrige arrangementer: 
Fredag den 16. december 2005 Julemiddag med ægtefæller 
Torsdag den 20. april 2006 kl. 19.30 Generalforsamling. 

Herefter gik bestyrelsen over til ordinært bestyrelsesmøde 

Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat 
3. Orientering fra Formanden 
4. Orientering fra Kassereren 
5. Faste udvalg 
6. Eventuelt 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat af mødet den 14.3.2005 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

3. Orientering fra Formanden 
a. Generalforsamlingen 
Formanden oplyste at stemmerne ved den skriftlige afstemning om vedtægtsændring vedr. udsendelse af 
indkaldelse til generalforsamling havde fordelt sig således at der var 37 nej stemmer og 16 ja stemmer. 

Formanden opfordrede til at bestyrelsen i løbet af året overvejer nyt forslag, f.eks. at det bliver muligt for 
medlemmer at fravælge brev ved at tilmelde sig den eksisterende emailservice. 

JSK opfordrede bestyrelsen til at iværksætte en gennemgang af såvel vedtægter som forretningsorden for 
dels at sikre tidssvarende vedtægter, dels at sikre overensstemmelse mellem forretningsorden og 
vedtægter. Bestyrelsen udpegede HD som ansvarlig for denne opgave. JSK bistår HD med opgaven 

b. Adresseændring 
Formanden anmodede bestyrelsen om godkendelse af indkøb af stempel med ny foreningsadresse. HUL 
sørger for indkøb. 
 
4. Orientering fra kassereren. 
KM udleverede medlemsfortegnelse til samtlige bestyrelsesmedlemmer. 34 opkrævninger er kommet retur 
som uanbringelige. HUL og KM kontakter nytilflyttere på adresserne. 
 

5. Faste udvalg 
a. Teknik- og trafikudvalget 
Lokalplan 05-082, Butikker, kontorer m.v. Hasseris Bymidte 
I samarbejde med Ældrerådet Vest arrangeres der borgermøde den 2. maj 2005 i Hasseris Kirkes Mødesal. 
MHK sørger for trykning af 3000 indbydelser på forlæg fra JSK 
JSK sørger for kopiering af opslag 
HUL sørger for opsætning af opslag i Bymidten 
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KM reserverer mødelokale. 
JS bestiller øl/vand 
JS aftaler uddeling af indbydelser med Knuden  
TTJ udarbejder Power Point præsentation  
JSK indsender debatindlæg til Nordjyske Stiftstidende 

Lokalplan 05-077 Folehavevej, Langersvej m.fl. Hasseris 
Der er modtaget referat fra Teknisk Forvaltning af beboermødet den 4. april 2005 

Klage vedr. Strøybergsvej 23 
Der er modtaget en klage fra Poppelvej 17 vedr. dårlig vedligeholdelse og svineri på grunden. Klagen 
videresendes til Teknisk Forvaltning. 

Følvænget 8 - Byggesag 
Bestyrelsen har modtaget kopi af en række klager over byggesagsbehandlingen af en byggesag på 
Følvænget 8. Endvidere har bestyrelsen modtaget kopi af en skrivelse fra TF til ejerne af Følvænget 8. 

JSK og MHK deltager i et møde mandag den 25. april, som er arrangeret af nogle af klagerne. Bestyrelsen 
er indstillet på at medvirke i en evt. klage over Aalborg Kommune til Naturklagenævnet. 
 
b. Kulturudvalget 
Formanden mindede HD på at bestyrelsen opfordrer Svalegårdens bestyrelse til at anskaffe udstyr til 
mødeafholdelse i Svalegården. 
 
6. Eventuelt. 
Intet at bemærke. 
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