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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse under pkt. 5: Byggesag på M. A. Schultz Vej. 

2. Godkendelse af referat af mødet den 14.12.2006 
Referatet blev godkendt. 

3. Tema/emne 
a. Sandwichskilt 
Formanden har kontaktet Henrik Christensen og Jørgen Vineke, men ingen har de originale tegninger til vort 
logo, som blev tegnet af Lise Færch. Formanden har desuden kontaktet Preben Rottbøll, for at høre om han 
evt. kunne være behjælpelig med en rentegning. Preben vil overveje det og vende tilbage. Formanden blev 
foreslået at kontakte Knud Melby for at høre om han evt. skulle ligge inde med tegningerne. Logoet ønskes 
anvendt på plakater til sandwichskiltet, men da det skal forstørres op, er det nødvendigt at have en tegning at 
arbejde ud fra.  

b. Arrangementer 2007 
Lokalplan 05-078 Strøybergsvej m.fl. 
I lighed med de nu vedtagne lokalplaner for Villabyen, afholdes der også et beboermøde for denne lokalplan. 
Den nye Rådmand Mariann Nørgaard har dog meddelt at hun ikke vil deltage i møderne fremover. Mødet 
afholdes onsdag den 14. februar 2007 i Svalegården. PP tjekker de praktiske detaljer med Arne Kristiansen, 
Svalegården. Teknisk forvaltning udsender særskilt invitation til alle beboerne i lokalplanområdet. 
  
Vinsmagning  
KEL har talt med indehaveren af vinforretningen Dolce Vita, Susanne Kjær som gerne vil arrangere en 
vinsmagning for foreningens medlemmer. Formanden har desuden talt med Arne Kristiansen, Svalegården, 
som gerne stiller lokale etc. til rådighed. PP og KEL arbejder videre med arrangementet. Arrangementet 
afholdes torsdag den 22.3. Brugerbetaling sættes til 50 kr. Annoncering skal ske via sandwichskiltet, Hasseris 
e-Posten og på Hasserisportalen. Tilmelding kan ske via e-mail, post eller på Hasserisportalen. Betaling sker 
ved indgangen. 
  
Operette på Svalegården 
Svalegårdens bestyrelse har videresendt et forslag fra Operakompagniet om opførelse af Operetten 
Jomfruburet på Svalegården. Formanden har kontaktet Lions Hasseris vedr. samarbejde om arrangementet og 
har fået positivt svar. Inden bestyrelsen beslutter sig ønskede man oplysninger om hvilke opgaver 
Operakompagniet selv udfører. Formanden indhenter oplysninger herom til næste møde. 
  
Førstehjælpskursus 
Formanden foreslog at der arrangeres et førstehjælpskursus. Formanden har haft kontakt med en 
kursusudbyder. Bestyrelsen drøftede forslaget, men kunne ikke støtte det. 
  
c. Bestyrelsens sammensætning næste bestyrelsesår 
Bestyrelsen drøftede forslag til nye bestyrelsesmedlemmer. Formanden oplyste i øvrigt at Jørgen Vineke gerne 
stiller op som ordstyrer på generalforsamlingen. 
  
d. Svalegården 
Der var ikke konkrete nyheder vedr. den ny forpagtningsaftale. 

Bestyrelsesmødereferat 
Tidspunkt: Torsdag den 11.1.2007 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 15.2.2007 kl. 17.30 i Svalegården

Afbud til næste møde:  Torben Thorup til marts mødet 
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e. Juleudsendelsen 2007 
Formanden har talt med Jørgen Elsøe, Hasserisstuerne vedr. forslaget om at næste års hæfte bør omhandle 
Holbergkvarteret. Hasserisstuerne vil drøfte forslaget på deres næste bestyrelsesmøde sidst i januar. 
  
f. Holbergkvarteret 
Bestyrelsen besluttede at nedsætte et udvalg der skal drøfte indholdet af den pjece som Teknisk Forvaltning 
har sendt i udkast. Udvalget består af TTJ, JS og JSK. Der aftaltes møde den 23.1.2007 kl. 19.00 hos JS. 
  
g. Skøjtebane i Rotunden 
Formanden opfordrede til at næste års bestyrelse får etableret skøjtebane i den midterste del af Rotunden i 
samarbejde med Aalborg Kommune. 

4. Forslag til beslutninger 
Ingen 

5. Orientering 
a. Julemiddagen 
Formanden takkede PP for et fint arrangement. 

c. Regnskab 
HUL fremlagde det endelige regnskab. Bestyrelsen drøftede de enkelte poster, hvorefter regnskabet blev 
godkendt. 
  
d. Reception for ny Teknisk Rådmand 
Den nye Rådmand for Teknisk Forvaltning afholdt reception den 2. januar. Formanden deltog. 
  
e. Byggesag - M. A. Schultz Vej 18 
Den efterhånden 3 år gamle sag er igen blevet aktuel efter en artikel i Nordjyske. Formanden er blevet 
kontaktet af journalisten bag artiklen, Lise Stenbro for en kommentar til sagen. Bestyrelsen besluttede at JSK 
kontakter Lise Stenbro. 
 
6. Eventuelt 
I.a.b... 
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