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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer. 

2. Godkendelse af referat af mødet den 9.11.2006 
Referatet blev godkendt. 

3. Tema/emne 
a. Juleudsendelsen 
PP som står for styringen af udsendelsen kunne meddele at der mangler omdeling i flere områder, men at alle 
breve forventes omdelt i løbet af weekenden 16.-17.12. Vi har modtaget enkelte henvendelser om at der er 
medlemmer der i stedet for brevet til medlemmer har fået et af brevene til ikke-medlemmer. Der har været 
god respons, og årets hæfte er blevet godt modtaget. Klassen der har foretaget omdelingen godtgøres med 
3.500 kr.  

b. Sandwichskilt 
Det er tanken at skiltet skal bruges ifm. annoncering af arrangementer i Hasseris Grundejerforening. Ansvarlig 
for skiltning udpeges på ad hoc basis. JS spørger Henrik Christensen vedr. original logo som er tegnet af Lise 
Færch medens Henrik var formand. 
  
c. Forårsarrangementer 
I samarbejde med Teknisk Forvaltning afholdes beboermøde i foråret om lokalplanen for Strøybergsvej m.fl. 
Desuden forventes det at der afholdes beboermøder vedr. ny bevarende lokalplan for Holbergkvarteret i løbet 
af første halvdel af 2007. 
  
Bestyrelsen vil forsøge at etablere et samarbejde om en vinsmagning med vinbutikken Dolce Vita på 
Hasserisvej. KEJ kontakter Susanne Kjær som er indehaver af butikken for at forhøre sig om muligheden. JS 
spørger Svalegården om de vil lægge lokaler til arrangementet. 
  
Desuden oplystes det at en ballet og teatergruppe har kontaktet Svalegårdens bestyrelse vedr. et arrangement 
på Svalegården. 
  
d. Bestyrelsens sammensætning næste år 
JS meddelte at han ikke ønsker at fortsætte som formand, men gerne som bestyrelsesmedlem TTJ og HUL 
meddelte at de ikke ønsker at genopstille ved næste generalforsamling. Emnet tages op i januar og februar. 
 
e. Ny Rådmand 

Borgmesteren har inviteret til reception i Europahallen den 5.1.2007 i anledning af sit eget 25 års jubilæum sin 
tiltræden som borgmester i den ny kommune. 
 
Den nye Rådmand for Teknisk Forvaltning, Mariann Nørgaards tiltræden markeres ved en reception på 
Stigsborg Brygge tirsdag den 2. januar 2007 kl. 14.00. JS møder op her på HG's vegne med en flaske. 

f. Svalegården 
Bestyrelsen drøftede de igangværende forhandlinger om ny forpagtningsaftale. 

Bestyrelsesmødereferat 
Tidspunkt: Onsdag den 14.12.2006 kl. 

17.30
Sted: Svalegården

Deltagere: Jørgen Svensson (JS)  Afbud: Verner Larsen (VL)
Hans Ulrik Larsen (HUL) 

 Torben Thorup Jensen (TTJ)  
Per Studsholt (PS) 
Helle Saabo (HS)
Jens Skovgaard (JSK) (Referent)
Philip Pagter (PP) 
Knud Erik Ledet (KEL)

Næste møde: Torsdag den 11.1.2007 kl. 17.30 i Svalegården

Afbud til næste møde:  
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g. Juleudsendelsen 2007 
Bestyrelsen vil foreslå Hasserisstuerne at man næste år udgiver et hæfte om Holbergkvarteret. Emnet har 
relevans fordi der arbejdes på at arrangere beboermøder ifm. en ny lokalplan. JS kontakter Jørgen Elsøe 
desangående. 
  
h. Nordvestvej 8 
Der er fremsendt skrivelse til Teknisk Forvaltning om at bestyrelsen finder at sagen skal vurderes ud fra den 
gamle lokalplan. 
  
i. Skøjtebanen i Rotunden 
Formanden har modtaget positive tilkendegivelser vedr. etablering af en skøjtebane i vinterperioden. 
Formanden ønsker at der arbejdes videre mhp. etablering i vinteren 2007/2008. 
  
j. Mgl. fortov på Bymidten 
Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra en beboer, som finder at der mangler fortov på strækningen 
mellem indkørslerne til Revisorerne og Rema 1000. JSK tilskriver Teknisk Forvaltning herom. 

4. Forslag til beslutninger 
Ingen 

5. Orientering 
a. Gave til Hasseris Kirke 
I anledning af Hasseris Kirkes 50 års jubilæum overrakte JSK ved en reception et maleri af kunstneren Gitte 
Hansen med titlen "Lysets Engel" til Menighedsrådet. 

b. Juletræet 
Omkostninger til juletræet blev 3200 kr. KEL sørger for at kæden tages ned inden Nytår. 

c. Regnskab 
HUL fremlagde det foreløbige regnskab. 
  
d. LP 05-084 Tandklinik på Mester Eriks Vej 
Aalborg Byråd har vedtaget lokalplanen som åbner mulighed for en væsentlig udvidelse af den nuværende 
tandklinik. 
  
e. Børnehaven Lilletoften/Ridefogedvej 
Lilletoften har modtaget det lovede tilskud. Børnehaven Ridefogedvej har meddelt at den fortsat arbejder på at 
skaffe de nødvendige midler, ud over HG's tilsagn til et bålhus. 

6. Eventuelt 
Forslag til lokalplan 05-078 Strøybergsvej m.fl. er vedtaget af Byrådet og sendes i høring frem til primo marts. 
Lokalplanen er den fjerde i rækken af nye lokalplaner der skal erstatte den eksisterende LP 05-037. 
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