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Formanden for Hasseris Grundejerforening (HG), Jørgen Svensson (JS), indledte mødet med en 
orientering om, at HG nu har modtaget en nøgle til Svalegaarden.  Hermed har HG også adgang 
til at benytte skab til opbevaring af materialer m.v. samt adgang til køleskab.  JS beklagede, at 
det havde været nødvendigt at aflyse det ordinære bestyrelsesmøde den 15.11.2007 p.g.a. for 
mange afbud. 
  
1.     Godkendelse af dagsorden 
Under punkt 5 tilføjes:  Planstrategi for kommunen. 
Dagsordenen blev herefter godkendt. 
  
2.     Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
  
3. Tema  
a.  Holbergkvarterlokalplan, møde med Teknik og Miljø den 20.12.2007  
Aalborg Kommune, Teknik og Miljø, har inviteret til at læse forslag til lokalplan for 
Holbergkvarteret inden møde den 20.12.  Da JSK og VL ikke kan deltage i møde den dag ønskes 
dette flyttet til den 10. januar 2008.  Det foreslås, at tidligere bestyrelsesmedlem, Torben 
Thorup Jensen inddrages, også henset til hans store engagement på området.  Den tilsendte 
lokalplan er blevet meget omfattende.  Teknik og Miljø har spurgt HG om denne er interesseret 
i at få overdraget bemyndigelse til at behandle sager angående Holbergkvarteret.  Efter en 
drøftelse er der i bestyrelsen enighed om, at dette ikke er ønskeligt. 
Renovering af Jeronimusvej er ikke afklaret med hensyn til fældning af træer, og beboerne skal 
spørges, der forventes en del diskussion emnet vedrørende.  Jeronimusvej er i øvrigt nævnt 
specifikt i lokalplanen, idet der er ønske om at tilbageføre vejen jf. den oprindelige plan. 
  
b.  Hasseris e-Post, tema for nyt nr.? 
HS orienterede om forslag til indhold for nr. 30, der ønskes udsendt snarest.  JSK meddelte, at 
han ikke ønskede at fortsætte med distributionen efter udsendelsen af dette nummer.  Da det 
er ønskeligt at kunne nå så mange af HG medlemmer som muligt på en hurtig måde, blev det 
besluttet at undersøge om vi via vort medlemskartotek kan udsende til alle med e-mailadresse. 
Såfremt der gøres indsigelse imod at modtage denne, udtages adressen herefter. Bestyrelsen 
vil ligeledes eventuelt overveje et andet navn på e-Posten. 

Bestyrelsesmødereferat 

Tidspunkt:  Torsdag den 13.12.2007 kl. 
17.30 

Sted: Svalegården 

Deltagere:  Jørgen Svensson (JS)   Afbud: S.E.Hansen (SEH) associeret 
  Helle Saabo (HS) Referent     
  Jens Ole Christensen (JOC)     
  Verner Larsen (VL)     

  Philip Pagter (PP)     

  Per Studsholt (PS)     

  Jens Skovgaard (JSK)      
  Knud Erik Ledet (KEL) Suppleant     
  Hans Ulrik Larsen (HUL) associeret     
Næste møde: Torsdag den 10.1.2008 kl. 17.30 i Svalegården 
Afbud til næste møde:    
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4. Beslutningsforslag 
Der var ingen forslag til behandling. 
  
5. Orientering 
a.  Flystøj, møde i lufthavnen den 21.11.2007 
Der foreligger referat fra mødet.  JOC har efterfølgende talt med repræsentant for kommunen, 
der oplyser, at kommunen har set på sagen og efterfølgende er meget omhyggelig med sit 
tilsyn.  Når dette er udført, vil HG blive orienteret. 
  
b.  Juletræ ved kirken 
Det dårlige vejr – regnvejr – betød, at der desværre ikke kom så mange til juletræstændingen 
lørdag den 01.12 og flere aktiviteter måtte derfor også henlægges til kirken. 
  
c.  Juleudsendelse, brev og hefte 
Vestre Kopi foretog ilæggelse i de adresserede kuverter, og fordelingen er med spejdernes 
hjælp godt i gang.  Det resterende antal publikationer fordeles i spar nord fonden, og et mindre 
antal i HG anvendes som gave. 
”Hasserisstuerne” har ligeledes foretaget fordeling til sine medlemmer.  Det oplystes, at 
publikationen ”Svalegaarden i Hasseris” er blevet særdeles godt modtaget. 
  
d.  Generalforsamling den 17.04.2008 – lokale reservation 
JS meddelte, at han har reserveret kirkesalen til generalforsamlingen.  Da der kom indsigelse 
mod datoen den 17.04., som er dagen før St. Bededag, var der i bestyrelsen enighed om at 
flytte datoen for generalforsamlingen til torsdag den 24.04.2008, der så ligeledes bliver 
datoen for det konstituerende bestyrelsesmøde. 
  
e.  Frivillig arbejdskraft til bestyrelsen 
Formanden, JS, er blevet kontaktet af interesseret, der tilbyder sin frivillige arbejdskraft til 
hjælp i bestyrelsen.  Den pågældende inviteres til at deltage i næste bestyrelsesmøde. 
  
f.  Clementshus 
Lokaliteten, som også benævnes Hasseris Seniorhus beliggende på Clementsvej 7, omfatter 
bl.a. et antal lokaler, som de forskellige interesseorganisationer kan benytte. 
  
g.  Planstrategi 
Aalborg Kommune indbyder den 17.01.2008 til offentligt møde, der afholdes i Medborgerhuset.  
Der er focus på 6 temaer om kommunens udvikling, og mødet er en fordebat om planstrategi.  
Eventuelle kommentarer skal være kommunen i hænde senest den 11.02.2008. 
  
h.  Svalegaarden 
Helle Dietz har meddelt, at hun efter 6 års engagement i bestyrelsen og som bestyrelsens 
repræsentant i Svalegaarden nu ønsker at udtræde.  Verner Larsen er indstillet på at indtræde i 
stedet. 
JSK oplyste, at Aalborg Kommune har afvist indsigelsen mod slukning af lys på arealerne 
omkring Svalegaarden. 
  
6. Eventuelt 
a.  Skøjtebane i år 
Formanden ønskede bestyrelsens holdning til om den fortsat skal arbejde for etablering af en 
midlertidig skøjtebane i Rotunden i Holbergkvarteret. Bestyrelsen har tidligere besluttet dette 
og har aftalt med Aalborg Kommune at der kunne etableres adgang til overrisling af en del af 
Rotunden. Enkelte beboere har udtrykt bekymring over støj o.l. hvis der åbnes en skøjtebane. 
Da der ikke er udsigt til længerevarende perioder med frost, og at det vil være et stort 
arrangement at stable på benene uden sikkerhed for at der kommer frost, mente man ikke at 
der skulle arbejdes videre med projektet i sin nuværende udformning. 
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