
Dagsorden.  
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
3. Tema/emne 
4. Forslag til beslutninger 
5. Orientering 
6. Eventuelt 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt.. 

2. Godkendelse af referat af mødet den 11.1.2007 
Referatet blev godkendt. 

3. Tema/emne 
a. Generalforsamling 
Formanden havde forinden mødet udsendt udkast til bestyrelsens beretning, som blev kommenteret. 

HUL fremlagde regnskabet og balancen som blev underskrevet af bestyrelsen. 

Drejebogen drøftedes. Alt skal være klargjort til udsendelse senest 9. marts for at kunne nå rettidigt frem som 
B post til medlemmerne. 
De sider der skal omdannes til pdf filer sendes til JSK, som derefter koordinerer fremsendelse til Vester Kopi. 

Formanden træffer aftale med Svalegården vedr. levering af kaffe og smørrebrød. Der er kontakt med Søren 
Korsgaard, KFUM vedr. servering og oprydning. Formanden træffer endelig aftale. 

Bestyrelsens forslag til dirigent er Jørgen Vineke, som har accepteret. 

Formanden og TTJ udfærdiger Power Point præsentation af beretningen. 

Der er modtaget en anmodning om en orientering om Svalegårdens fremtid fra Niels Melchior Jensen. 
Formanden orienterer ifm. aflæggelse af beretningen. 

b. Vinsmagning  
Arrangementet som afholdes i samarbejde med vinforretningen Dolce Vita afholdes onsdag den 21. marts 2007 
kl. 19.00 på Svalegården. Der er plads til 76 deltagere. Formanden udfærdiger indbydelse som vedlægges 
indkaldelse til generalforsamlingen. 
  
c. Bestyrelsens sammensætning 
Bestyrelsen opstiller Helle Saaby og Jens Ole Christensen til bestyrelsen og Knud Erik Ledet som suppleant. 
Den anden suppleantpost lader bestyrelsen stå åben.  
På baggrund af at redaktionen af Hasseris e-Posten (HUL og TTJ) udtræder af bestyrelsen drøftede man dens 
fremtid. Der var ikke umiddelbart andre i bestyrelsen der kan afse tid til denne opgave, hvorfor den derfor 
enten må lukke, eller der skal findes personer blandt de der indtræder i den ny bestyrelse eller udenfor 
bestyrelsen, som har tid og lyst til at videreføre Hasseris e-Posten. JS overtager adresselister mv. fra TTJ og 
HUL. 
  
d. Svalegården 
VL orienterede om de igangværende forhandlinger om en ny forpagtningsaftale.  
  
e. Lions Hasseris 

Bestyrelsesmødereferat 
Tidspunkt: Torsdag den 15.2.2007 kl. 17.30 Sted: Svalegården

Deltagere: Jørgen Svensson (JS)  Afbud:

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)
Verner Larsen (VL)

Næste møde: Torsdag den 15.3.2007 kl. 17.30 i Svalegården

Afbud til næste møde:  Torben Thorup og Jens Skovgaard  
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Jens Peter Nielsen har henvendt sig til Formanden med et forslag om at Hasseris Grundejerforening bliver 
enesponsor for Skt. Hans arrangementet. Bestyrelsen drøftede forslaget. Bestyrelsen ønsker ikke at optræde 
som sponsor, men vil gerne indgå i et samarbejde om arrangementet. Formanden tager kontakt til Lions 
Hasseris og meddeler vor beslutning. 

4. Forslag til beslutninger 
Bestyrelsen drøftede dens fremtidige indsatsområder, bl.a. på baggrund af et forslag fra JSK. Bestyrelsen var 
enig i at der skal arbejdes målrettet mod konkrete mål på afgrænsede områder. Bestyrelsen traf ikke konkrete 
beslutninger, men overlader det til den kommende bestyrelse at udarbejde konkrete målsætninger og 
iværksætte tiltag, der kan sikre foreningens fortsatte berettigelse i Hasserisområdet. 

5. Orientering 
a. Holbergkvarteret 
Det planlagte møde med Teknisk Forvaltning vedr. oplæg til lokalplan for  Holbergkvarteret var desværre blevet 
aflyst grundet sygdom i Forvaltningen. Nyt møde aftales senere. 

b. Fortov på Bymidten  
På et møde med deltagelse af Aalborg Politi og Aalborg Kommune drøftedes et forslag fra en beboer om 
etablering af et fortov ud for Rema 1000. Politiets repræsentanter fandt ikke at der var behov for et fortov, og 
kommunens repræsentant, Henrik Nyrup havde ikke afvigende synspunkter. JSK skriver til Rådmand Mariann 
Nørgaard, idet det fortsat er foreningens opfattelse at trafikforholdene omkring Bymidten bør forbedres. 

c. Lokalplanmøde vedr. 05-078 Strøybergsvej m.fl. 
50 - 60 beboere deltog på mødet den 14.2.2007 på Svalegården, hvor Teknisk Forvaltning orienterede om den 
nye lokalplan. Lokalplanen blev modtaget positivt, dog ønskede en række beboere at høre nærmere om de 
konkrete ændringer for deres egen bolig. 
  
d. Hasserisstuerne 
Formanden har drøftet de fremtidige udgivelser. Hasserisstuerne v/Jørgen Elsøe har meddelt at de ikke ser sig i 
stand til at ændre planen for den kommende udsendelse, som vil omhandle en historisk beskrivelse af 
Svalegården. Bestyrelsen tager denne tilbagemelding ad notam, men vil så til gengæld prioritere en udgivelse 
om Holbergkvarteret i 2008.  
  
6. Eventuelt 
Formanden havde fremsendt forslag til mødedatoer for 2007/2008. Der var ikke ændringsforslag, hvorfor 
forslaget overdrages til den kommende bestyrelse. 
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