
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 15.3.2007 
Referatet blev godkendt. 

3. Tema/emne 
a. Generalforsamling 
Formanden orienterede om at alle aftaler vedr. generalforsamlingen var på plads, og at der var pladser til 120 
deltagere i Kirkens mødesal. Formanden forventede en "rolig" generalforsamling, idet der ikke var 
kontroversielle sager. Der var modtaget henvendelser vedr. flystøj, Kridtgraven og beplantningsplanen. 

b. Mødedatoer 
Den foreslåede mødeplan besluttes endeligt på mødet den 26.4., som bliver det første ordinære 
bestyrelsesmøde, idet det konstituerende møde i stedet er flyttet til umiddelbart efter generalforsamlingen. 
 
c. Kuglepenne  
VFL har anskaffet 2000 kuglepenne med foreningens navn og www.hasseris.dk. Kuglepennene uddeles til 
deltagerne i generalforsamlingen, og skal i øvrigt anvendes i.f.m. arrangementer som foreningen afholder. 

4. Forslag til beslutninger 
Der var ikke indkommet forslag til beslutninger. 

5. Orientering 
a. Svalegården 
Bestyrelsen drøftede de seneste oplysninger vedr. ny forpagter. Helle Dietz har oplyst at forpagtningsaftalen nu 
er underskrevet af de to nye forpagtere Peter Jensen og Morten Nørgaard, som i forvejen driver hhv. 
Scheelsminde og Skydepavilionen. 

Svalegården vil fortsat blive drevet som selskabslokaler, og der vil blive foretaget en større renovering i 
perioden juni - august. Svalegården vil således være lukket i denne periode, men åbner igen til september. Ny 
bestyrer forventes ansat snarest. Indtil da er det ikke afklaret om forpagterne skal bruge lejligheden. Bliver det 
ikke tilfældet har bestyrelsen mulighed for at overtage lejemålet. 

6. Eventuelt 
Formanden takkede de to afgående bestyrelsesmedlemmer Torben Thorup Jensen og Hans Ulrik Larsen for 
deres store indsats. 
  
Efter bestyrelsesmødet deltog foreningens repræsentant i Svalegårdens bestyrelse, Helle Dietz, Bestyrelsens 
kandidat til bestyrelsen Jens Ole Christensen og Bestyrelsens forslag til dirigent ved generalforsamlingen, 
Jørgen Vineke i middagen inden man gik til generalforsamling kl. 19.30. 
  

Bestyrelsesmødereferat 
Tidspunkt: Torsdag den 19.4.2007 kl. 17.00 Sted: Svalegården

Deltagere: Jørgen Svensson (JS)  Afbud: Helle Saabo (HS)
Torben Thorup Jensen (TTJ)
Per Studsholt (PS) 
Verner Larsen (VL)
Hans Ulrik Larsen (HUL) 
Philip Pagter (PP) 
Knud Erik Ledet (KEL) (Suppleant)
Jens Skovgaard (JSK) (Referent)

Fra kl. 18 deltog: Jens Ole Christensen
Helle Dietz
Jørgen Vineke

Næste møde: Torsdag den 26.4.2007 kl. 17.30 i Svalegården

Afbud til næste møde:  Jens Skovgaard 
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