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Formanden for grundejerforeningen Jørgen Svensson bød velkommen til mødet der blev afholdt 
i de nyrenoverede lokaler på Svalegården. 
  
1.     Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt i den udsendte form med den tilføjelse at der var indkommet en 
ansøgning fra KFUM Tennis om tilskud. 
  
2.     Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
Referatet af mødet den 14/6 2007 blev godkendt. 
  
3. Tema  
a.Bestyrelsens forretningsorden 
Idet bestyrelsens forretningsorden efterhånden er af ældre dato, og i øvrigt i stort omfang er en 
gentagelse af bestemmelserne i foreningens vedtægter, blev det besluttet at afskaffe 
forretningsordenen. Skulle der komme tiltag eller vigtige ændringer i forhold til hvordan 
bestyrelsen virker i det daglige vil sådanne ændringer skulle tilføjes foreningens vedtægter. 
  
b.Svalegården, status.  
JS redegjorde for møder m.v i sommerens løb om anvendelse af lokaler i Svalegården. Der 
henvises til de af JS løbende udsendte mails hen over sommeren ang. dette punkt. Essensen af 
de afholdte møder er, at lokalerne kan anvendes af foreningens medlemmer i det omfang det er 
foreneligt med forpagterens arrangementer i øvrigt. PS og JS henviste til at der tillige er disse 
muligheder i Clementshus og i Huset . 
  
c. Vinsmagning 
PP orienterede om aftaler med Dolce Vita. Der er aftalt et arrangement den 25/10 2007 kl. 
19.00 med mulighed for en duplering den 13/11 2007. VL sørger for at der trykkes poster til 
opsætning i skiltet ved Hasseris Bymidte Super Best. 
 

Bestyrelsesmødereferat 

Tidspunkt:  Torsdag den 13.9.2007 kl. 
17.30 

Sted: Svalegården 

Deltagere:  Jørgen Svensson (JS)   Afbud: S.E.Hansen (SEH)ass. 
  Knud Erik Ledet (KEL)   Helle Saabo (HS) 
  Verner Larsen (VL)   Jens Ole Christensen (JOC) 
  Philip Pagter (PP)   Hans Ulrik Larsen (HUL)ass. 
  Per Studsholt (PS)   Jens Skovgaard (JSK)  
        
Næste møde: Torsdag den 11.10.2007 kl. 17.30 i Svalegården 
Afbud til næste møde:    
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d.  Hasseris e-Post 
Der var ikke p.t. en ny udsendelse klar, men PP orienterede om, at det ville være 
formålstjenligt at nævne vinsmagningen i det næste nummer af e-posten, ligeledes ville en 
information om Jeronimusvej være oplagt til Hasseris e-posten. 
  
e.  Jeronimusvej 
JS og VL orienterede om det møde der havde været med teknisk forvaltning om eftermiddagen. 
Forvaltningens udspil var, at Hasseris Grundejerforening skulle være drivkraften i en indsamling 
blandt de grundejere der var berørt af Jeronimusvej. Lene Dokkedal oplyste at det drejede sig 
om ca. 130 grundejere der direkte eller indirekte havde berøring med Jeronimusvej. Ved en 
nærmere gennemgang at den af forvaltningen foreslåede renovering af vejen blev det oplyst, at 
projektet ville beløbe sig til ca. 330.000 incl. moms. Forvaltningens oplæg var, at HG skulle 
indsamle/bidrage med det totale beløb og skænke dette som en ”folkegave” til Aalborg 
Kommune. JS og VL udtrykte betænkelighed ved, at beløbet dels var stort og dels ved at få en 
samlet opbakning blandt de berørte beboer. Det er trods alt ca. kr. 2.500 pr. husstand hvis der 
ikke skabes tilskud fra anden side. Det blev aftalt at JS og VL skulle forelægge oplægget på 
bestyrelsesmødet samme aften. Her udtrykte PS og PP betænkelighed ved, at HG overhovedet 
skulle yde økonomisk støtte til projektet men gerne være ”praktisk gris” i forløbet. PS fandt det 
desuden urealistisk at forvente , at alle husstande i Holberg kvarteret vil bidrage med  2.500kr 
eller for den sags skyld med et væsentlig mindre beløb.  Det blev besluttet, at JS og VL skulle 
arbejde videre med projektet sammen med JSK og Torben Thorup og på næste 
bestyrelsesmøde vil en yderligere drøftelse finde sted. 
  
f. Ansøgning om støtte til en operaforestilling (Nordjysk Operakompagni) 
Det blev besluttet ikke direkte at give tilskud til en sådan forestilling, men i stedet måske skulle 
HG købe en hel forestilling (ca. kr. 25.000) og invitere/sælge til medlemmer af HG. JS tager 
kontakt til foretagendet og hører om de nærmere betingelser. 
  
g. Julemiddag 
Blev aftalt til den 15. december kl. 18.00 på Svalegården. PP tager kontakt til forpagter 
  
4. Beslutningsforslag 
a. Tilskud til KFUM Tennis 
Der var ikke en nærmere redegørelse hvad tilskuddet skulle anvendes til, så JS kontakter KFUM 
for en nærmere redegørelse om hvad konkret der er tale om. 
  
5. Orientering 
a. Vandtårn 
JS orienterede om, at forvaltningen kigger på renoveringssagen, idet det synes at sagen er gået 
lidt i ”glemmebogen”. JS vender tilbage med nyt på næste bestyrelsesmøde.  
  
b. Finanserne 
Idet kassereren ikke var til stede blev det via mail oplyst at indtægterne indtil nu for året var 
kr. 177.900 og omkostninger kr. 95.300. Alt i alt har finanserne det stadig godt. 
  
c. Administrationen – intet nyt , kasereren orientere på næste bestyrelsesmøde men 
meddeler via mail at overdragelsesforretningen er gået ok, HUL oplærer stadig den nye 
kasserer. 
d: Sct. Hans bål – regnskabet for begivenheden er ikke færdiggjort men der regnes med et 
overskud i størrelsesordenen kr. 15.000. Godt besøgt og en stor succes. 
  
6. Eventuelt 
SEH melder forfald indtil nytår. 
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