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1.  Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelse: oplysninger om vandtårnet på Thorsens Alle, naboklage 
på Kastanievej 5 samt henvendelse fra Hasserisstuerne vedr. udgivelse af skrift om Holbergkvarteret. 
Punkterne medtages under orientering. 
  
2.  Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 14.08.2008 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
  
3.  Tema 
a. Nye arrangementer i efteråret:  
1.      forslag om kvartervandring 
2.      evt. ølsmagning 
3.      Esben Buck vedr. bærplugning og anv, til bitterbrygning, evt. smagning. 

  
Det blev besluttet at VL og PS skulle arr. ølsmagning. PS kontakter Niels Tikøb. VL kontaktet Svalegården   
  
b. Bestyrelsens julemiddag 
blev aftalt til den 13. dec. PP kontakter Svalegården 
  
c. Juletræs tænding 
blev drøftet og det besluttedes at HG deltager som tidligere år. JSL tager kontakt til kirken. 
  
d. Trafiksikring 
blev kort drøftet, men bestyrelsen besluttede at henlægge dette punkt og evt. tage det op på et senere 
tidspunkt. 
  
e. Bestyrelsens visioner og mål m.v. blev udskudt til et særskilt møde evt. i oktober 
  
4.  Beslutningsforslag 
Der var ingen forslag til behandling. 
  
5.  Orientering 
a. Dræbersneglearr 
var en succes med ca. 70 deltagere 
  
b. Lokalplanmødet 
på Svalegården var ligeledes en succes med ca. 40 deltagere 
  
c. Sommerfesten 
var en stor succes med ca. 170 deltagere. PS aflagde regnskab for arrangementet der stort set var forløbet 
som budgetteret. 

Bestyrelsesmødereferat 

Tidspunkt:  Torsdag den 11.9.2008 kl. 17.30 Sted: Svalegården 
Deltagere:  Jørgen Svensson (JS)   Afbud: Helle Saabo (HS) Referent 
  Jens Ole Christensen (JOC)   Jens Skovgaard (JSK)  
  Verner Larsen (VL) (Referent)     

  Per Studsholt (PS)     
  Philip Pagter (PP)     
  Knud Erik Ledet (KEL) Suppleant     
  Jens Erik Laursen (JEL) Suppleant     
  Hans Ulrik Larsen (HUL) associeret     
Næste møde: Torsdag den 16.10.2008 kl. 17.30 på Svalegården 
Afbud til næste møde:    
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d. Medlemsstatus 
Bestyrelsen fik udleveret en opdateret medlemsstatus der udviste en mindre tilbagegang. 
  
e. Vandtårnet 
JS orienterede om at HG havde fået en henvendelse fra et medlem vedr. status på vandtårnet. JS har 
orienteret medlemmet, og JS retter henvendelse til Henrik Thomsen Region Aalborg. 
  
f. Hasserissturene 
vil udgive skrift om Holbergkvarteret og i den forbindelse er HG spurgt om vi har ønsker til dette skrift. JS 
orienterer Elsøe om, at det vil være en god ide at omtale den nye lokalplan og den gældende træplan. 
  
g. Orientering fra AAK vedr. Kastanievej 5 
JS har modtaget en orientering om naboklage vedr. Kastanievej 5 vedr. parkering af biler. JS orienterede 
bestyrelsen men HG gør ikke yderligere p.t. 
  
  
6.  Eventuelt 
Eneste pkt. under eventuelt var drøftelsen af om JS skulle deltage i det kommende bestyrelsesmøde i 
Svalegården idet VL var forhindret i at deltage. JS /VL kontakter Henrik Christensen for accept af JS´s 
deltagelse. 
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