
Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod 

Storvorde 2017-10-3 

Mødereferat 
Sognegården kl 19:30 

Tilstede fra bestyrelsen: 
Lene Porup (Formand) 
Carsten Jahn Hansen (Næstformand) 
Theis Gulstad (Kasserer) 
Jonas Winther (Menig) 
Finn Lauridsen (Sekretær) 

Ikke tilstede: 
Eva Ransborg (Menig) 
Magnus Rahbæk Finderup Andersen (menig) 

Dagsorden 

Møde om sundhedshus. De inviterede er: 
Lene Krabbe  Aalborg Byråd. 
Lars Peter Frisk  Aalborg Byråd. 
Jørgen Folkvang  Formand Egense Borgerforening og byrådskandidat. 
Christian Korsgaard Aalborg Byråd. 
Mette Wulff, sygeplejerske, Egense Borgerforening, Regionskandidat. 
Jan Thaysen  Aalborg Byråd. 
Lene Christoffersen Storvorde Fysioterapi. 
 
Kunne ikke komme: 
Arne Fischer Ældrerådet. 
Helle H. Hansen, leder plejecentret Storvorde. 
 

1. Underskriftsindsamling - Kongerslev sattelitklinik - budgetmøde 
2. Bordet rundt!. 
3. Hvad går vi videre med? 
4. Nyt møde, hvornår og med hvem? 
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Referat: 
1. Underskriftsindsamling - Kongerslev sattelitklinik - budgetmøde 

Præsentation af deltagere. 
 
Lene informerer om starten med Borgerforening og at vi tog Sundhedset ind som det 
første projekt. 
Problematikker omkring facebook og den gode indsamling af underskrifter. 
 
Det gjorde stort indtryk ved budgetmødet. 
 
Vi mangler en informationsplatform da der også kommer personlige henvendelser på 
alle tider af døgnet, fra frustrerede borgere. 
Der er ansøgt ved AKA om en hjemmeside. 
 
Lene har haft kontakt til andre i løbet af ugen. 
NAVNE…………………. 
Vi vil gerne høre alle 
 

2. Bordet rundt!. 
 
 
JF AKA er næsten tør, men der er en mulighed for at låne en “side” i Egense. 
 
LPF Ros for det vi har gjort. Samrådene skal med for at vi skal blive hørt. 

Gandrup er godt. 
Der er problemer med kontakten til lægehuset her efter 1. Oktober. 

 
MW Hvad tænker vi i sundhedshuset. Hvem skal være der, er det kun læger? 

Vigtigt at få borgerne med! 
 
LPF Historie - De tre læger holder pga. Alder og de nye læger rykker ind. Der 
forsøges med dialog omkring modernisering af huset men det ville ejerne ikke og 
lægerne rykkede til Aalborg. Regionen skal servicere lægerne, og det gamle hus 
køres videre af regionen. 
Kommunen ser efter alternativer, da den gamle bygning ikke bliver renoveret. 
Kommune Kontoret duede ikke. I plejehjemmet stod der tomme lokaler, og det gik 
man videre med i kommunen. 
Det nye sundhedshus i plejecentret er primært til læger. 
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LC Hvad er status? 
 
LPF Status er at der er blevet sat 3 millioner af på budgettet, og man afventer den 
store pulje på 800 millioner. 
 
JF Der blev lavet en sindeskrivelse, og man venter med at sætte beløb på indtil 
der kommer noget fra regionen. 
 
CJH Hvordan kommer vi videre? 
 
LP Det er ikke noget nyt med et lægehus på plejehjemmet, det er nødvendigt. 
Men hvad er så den bedste service. 
 
CJH Idéoplægget er mere en behovsanalyse. 
 
MW Den forebyggende del er vigtig at få med, det er en blandet skare af borgere 
herude, synergieeffekten er vigtig. Fyrkildevej er nævnt. Der er mange interessenter 
der skal med. 
 
LKD Siger der er en opgave i at få nogen fra regionen med. Lokalpolitikerne kan 
ikke love at pengene kommer. 
 
LPF Læger er en mangelvare 
 
MW Lægerne skal importeres til området, de kan ikke produceres her. 
 
LKD Lægerne kan tilbydes noget godt for at blive. 
 
LP Borgerne mangle fitnesscenter, en større fysioterapi, mere hal, de unge 
mangler muligheder. 
AMU-Centret kan komme i spil når vi tænker langsigtet. 
 
LC Er skolen med i projektet, også rent fysisk? Hvad er kontingentet for at være 
med i Borgerforeningen? Hvad med erhvervet der gerne vil være med? 
KOmmunen er forsvundet sammen jordemødrene fra området. 
Hun mangler plads, da hun dækker et stort område. Hun vil gerne være med som en 
en del af et større hus. 
Der skal etableres nogle aktiviteter i sundhedscentret. 
 
CJH Forklarer om BFSS formål. 
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LP Vores mål i Sundhedshuset er ikke defineret fysisk, men vi erkender behovet 
for samarbejde med bla. Fysioterapien. Et sundhedshus skal indeholde flere aktører. 
Vi ser AMU-Centret som en reel mulighed for noget større hus, med gode fysiske 
forhold, og parkeringsmuligheder. Så bruger Aalborg kommune noget af det de har. 
 
JF Storvorde er udsultet, og vi ser konsekvenserne nu. Hvor er regionen? De 
skal på banen, det er dem der har aben! 
 
JT Kongerslev mistede deres lægehus, og der blev arbejdet med flere modeller, 
blandt andet behandling i Sløjfen. Transportudgifterne fra Kongerslev skal i spil, men 
det er kommunen der betaler dem, og regionen der skal betale behandlingen. 
Den gamle læge, og sygeplejerske er klar, men regionen mangler insitamentet. 
Lægecenter i Storvorde kunne drive en sattelitklinik i Kongerslev. 
 
LPF Sundhedshuse er opstået af denne problemstilling. 
 
MW Hvor er samarbejdet politisk? 
 
LP Har talt med Ulla Astman i går. Hun kender situationen herude. Ulla Astman 
siger at hun er meget positiv for et samarbejde omkring at bejle til puljen med de 800 
millioner. 
Alle repræsentanter og interessenter i huset skal med. 
 
CJH Hvad ved vi om Sundhedshuse andre steder 
 
LPF Gandrup stod der et tomt hus og to læger der investerede sammen med 
kommunen i en ombygning. Der er plads til alle foreninger!? LP siger det lyder af 
mange. 
 
LC Havde kontakt til de sidste læger. De var ikke interesseret i et hus ved 
fysioterapien. Der er et flot forsamlingshus i Egense, og her kunne også være et 
center med små kurser/aktiviteter omkring sundhed og efterbehandlinger. 
Kommunen kunne flytte aktiviteter ud. 
 
LKD Der er fortsat samarbejde med Aalborg kommune, men er der nogen der har 
budt ind på de tre ydenumre? Eller hjælper det ikke at byde et slot. 
 
LPF Camilla Donsluns initierede kontakten til de sidste læger. Et ejendomsselskab 
kunne bygge et hus til dem. 
 
LC Det giver ikke den store smalede løsning 
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LPF Mener det er fremtiden med dne store samlede løsning. 
 
LP Den lille hovedstad kunne være her, og række ud til hele området. Forskning 
kunne briges ind. Tina Curtis fra Aalborg kommune kunne kontaktes og hun kunne 
være med til at plædere for mere sundh herude. 
 
MW Analysearbejdet er vigtigt. Det hele under en hat er attraktivt, men hvad tlnker 
vi først. Vi skal spørge lægerne først og dokumentere behovet. Så fundamentet er i 
orden. 
 
JF Sådan et stort hus vil være attraktivt for læger. Er det muligt at lave en 
beregning på hvad det koster ikke at lave det store hus, og det kunne være et 
argument for en besparelse. 
 
LPF De sidste læger gav 25.000,- i husleje. 
 
JW Kurserne og aktiviterne i Sundhedshuset vil gavne flere borgerforeninger i 
området, det skal også promoveres. Endnu et argument for hjemmesiden. 
 
Den nærmeste til ……. Er Ulla Astman i Gistrup. 
 
JF De lokale samråd kunne gå sammen om en skrivelse, stilet til regionen., 
 
JT Kongerslev er i gang med at lave et mindre Sundheds- og kultur- hus. 
 
LC Bussen kommer til Kongerslev igen. 
 
CJH Bekymringsskrivelse til regionen/kultur og sundhed. 

Hvordan får vi lavet analysen? 
 

LC Lave det store borgermøde med indlæg og diskussioner. 
Med TV-dækning 

 
JF Kommunen må have registreringer med udgifter til kørsel i området. 
 
MW Skrivelsen bør stiles til PLO-Nordjylland. Der sidder repræsentanter fra 
Regionsrådet og de nordjyske kommuner. 
 
JT Der er en udfordring med løn til lægerne, der trækker dem nordenfjords. 
 
LC Lægerne er mere mobile, og er ikke så dedikeret til området længere. 

Det er synd hvis det skal være “ovre på hjemmet” 
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LP Flere borger udtrykte under indsamlingen af underskrifter, at der er flere 
meninger om hvor det skal ligge, så det giver mening at arbejde på noget større og 
mere indbydende og fælles hus. 
 
LKD Synes vi tre skal tage fat i Ulla Astman (LKD,LPF, JT og CK) 

Ulla hvilke muligheder har du for at spille ind til regionen med det her? 
 
MW Universitetet kunne være en godt at bringe ind. 
 
LKD Vi (LP,LPF, LKD og JT) kunne aflevere de samme underskrifter til Ulla 
Astman og formanden for PLO Medzait Ljatifi. 
 
CJH Skal vi mødes igen? 

Skal Ulla Astman med? 
 
LP Arbejder vi i flere spor? Hvor brændende er platformen? 
 
FL Vi kunne starte i AMU-Centret og fortsætte der med den større model. 
 
JF Vi skal definere behovet først, og så sigte højt. 

Så skal regionen med NU. En skrivelse og ideer skal præsenteres. 
Hvem tager fat i regionen? 

 
LKD Tager fat i regionen. Der skal undersøges vedrørende ydenumrene om der er 
søgning på dem. 

Hun sender indkaldelse på mail til møde sammen med Ulla Astman. 
 
MW Borgere og sundhedsperonale skal høres i sagen. 
Er der nogel sociologistuderende der har lyst til at være med, eller 
sundhedsøkonomer. 
 
LPF Ved mødet med Ulla Astman skal vi holde os konkret til den akutte situation. 
 
TG Hvad skal der til for at få læger herud nu og her? Det er dyrt i vikarer. 

Så kunne vi lave den stor plan med de nye læger. 
 
LKD Det er vigtigt at lav samarbejde sammen med læger der tager de nye 
ydenumre. 
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JF Konkret og kortfattet bekymringskrivelse til Samråd udarbejdes sammen med 
LP og Samråd i Kongerslev. MW og JF formulerer et udkast. 

Kontakt til regionen er vigtig. 
Sætte noget i stand der er brugbart med det plads der skal til. 

 
MW Svar fra Ulla Astman vil skabe klarhed over hvad der skal ske fremadrettet. 
Den forchromede plan vil gøre det attraktivt fremadrettet, men det skal løses nu og 
her med lægerne. 
Analysearbejdet er vigtigt. 
 

3. Hvad går vi videre med? 
 
LP spørger Tine Curtis om hvordan vi kommer videre med analysearbejdet. 
 
LKD, LPF, LP, CK, JT holder møde med Ulla Astman. 
Møde bliver foreslået til 25 oktober. 
 
 

4. Nyt møde, hvornår og med hvem? 
 
Vi afventer udfaldet af mødet med Ulla Astman. 
 
 
 
 

Evt. 
LC Donerede kage til mødet. 
 
 


