
Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod 

Storvorde 2017-10-26 

Mødereferat 
Hassinghøj 29 

Tilstede: 
Lene Porup (Formand) 
Theis Gulstad (Kasserer) 
Jonas Winther (Menig) 
Eva Ransborg (Menig) 
Finn Lauridsen (Sekretær) 

Ikke tilstede: 
Magnus Rahbæk Finderup Andersen (menig) 
Carsten Jahn Hansen (Næstformand) 
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Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod 

Referat: 
1. Siden sidst 

Theis sørgede for at vores indmeldelsesblanket kom ud sammen med en 
omdeling fra NO.Jensen (Sponsor SSB). Pris 500,- som blev godkendt af 
bestyrelsen. 
 

2. Status “Den gamle Brugs” 
Lene forsøger stadig at komme i kontakt med den rette ved Coop. Hun har talt 
med nogen i toppen hos Coop. 
 
Lene vil rette henvendelse til bestyrelsen for Brugsen i Gudumholm, for at 
høre om de kan hjælpe med at få en liste over medlemmerne i 
Storvorde-Sejlflod. De skal være med til at få overdraget huset. 
 
I forbindelse med underskriftsindsamlingen, var der fere der ytrede sig om 
interesse for huset og måske borgeranparter. 
 

3. Kontakt til Rikke Hansen (Finn) 
Punktet afventer Magnus og Carsten 
 

4. Status Sundhedshus (Lene) 
Lene tager til møde sammen med lokale politikere hos Regionsrådsformand 
Ulla Astman d. 27. Oktober 2017, for at aflevere underskrifter. 
 
Lene har været til møde dd. med Direktør for Sundhed og Kulturforvaltningen 
Bente Graversen. Resultatet af mødet er fælles fodslag omkring et moderne 
sundhedshus. 
Såfremt der ikke er budt ind på ydernumrene, vil Bente Graversen gerne være 
med til at lave en salgsbegivenhed, hvor lægerne får mulighed for at få 
kendskab til området, og indtage et måltid, og være med til at byde ind på 
konceptet med et stort moderne sundhedshus. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod 

5. Status midler hjemmeside (Lene) 
Vi har givet tilsagn om at BFSS byder ind med 5000,- overfor Formanden for 
LAK Jørgen Folkvang, så kan vi forhåbentlig forvente at modtage det 
maksimale beløb på 15.000,- 
 
Båndbyernes Samråd er ansøgt om 5.000,- til opstart af hjemmesiden. 
Svaret er at vi skal finde supplerende oplysninger til næste møde. 
Finn sender disse. 
 

6. Fællesspisning, hvem gør hvad? (Foto) 
Jonas tager kamera med, men alle tager lidt billeder. 
 
Lene forbereder Chili Con Carne, hvor der skal serveres salat, majs og flütes 
til. 
 
Der skal handles 6 fl. rødvin, 48 øl og 4 pk. a. 5 multi juice 4 pk. a. 5 appelsin 
juice (Capri Sun), samt noget til børnebiffen. 
 

7. Registrering af medlemmer 
I skrivende stund er der 158 registrerede medlemmer i Borgerforeningen, og 
der kommer løbende flere. 
 

8. Regnskab 
Der ligger flere fakturaer som Theis får refunderet til de der har gjort udlæg. 
Theis og Jonas får udfærdiget et regnskabsark. 
Finn har lagt en skabelon op på drevet til arrangementer. 
 

9. Næste møde 
Aftales i morgen ved fællesspisning. 
 

10.Eventuelt 
 
 


