
Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod 

Storvorde 2017-10-5 

Mødereferat 
Hassinghøj 29 

Tilstede: 
Lene Porup (Formand) 
Theis Gulstad (Kasserer) 
Jonas Winther (Menig) 
Eva Ransborg (Menig) 
Magnus Rahbæk Finderup Andersen (menig) 
Finn Lauridsen (Sekretær) 

Ikke tilstede: 
Carsten Jahn Hansen 

Dagsorden 

1. Billeder ved møder og aktiviteter - Hvem sørger for det? 
2. Evaluering af møde med lokale politikere om Sundhedshus 
3. Gennemgå tilbud på hjemmeside-løsning. 
4. Kontakt til Rikke Hansen (Finn) 
5. Ansøgninger til AKA (Lene) 
6. Promovere fællesspisning 
7. Forslag til projekt (Lene) 
8. Møde med Mads Duedahl (Lene) 
9. Næste møde 
10.Eventuelt 

 

 

  



Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod 

Referat: 

1. Billeder ved møder og aktiviteter - Hvem sørger for det? 
Vi skal hjælpe hinanden med at huske det. Jonas bestræber sig på at tage 
kamera med. 
 

2. Evaluering af møde med lokale politikere om Sundhedshus. 
Konklusionerne på mødet blev: 
Møde med Ulla Astman og en bekymringsskrivelse fra Samrådene i Egense, 
Båndbyerne og Kongerslev. Udfaldet af mødet med Ulla Astman vil give en 
pejling af det videre forløb, men det ligger i kortene at der skal laves en 
behovsanalyse. 
 

3. Gennemgå tilbud på hjemmeside-løsning. 
Tilbud er godkendt, og vi afventer midler. 
 

4. Kontakt til Rikke Hansen 
Rikke er Kriminolog, og vil kunne hjælpe med at undersøge hvordan vi 
kommer videre med at finde tilbud til de unge. 
 

5. Ansøgninger til AKA 
Der blev ansøgt om midler til hjemmeside,  og midler til en film der skal 
promovere Storvorde. 
 

6. Promovere fællesspisning 
Der hænges opslag op forskellige steder, og agiteres på FB. 
 

7. Forslag til projekt (Lene) 
Lene foreslår en “posefest” for de unge i 8-9-10 klasse, med hjælp fra en stor 
forældreskare. Idéen virker meget god. 
Antal deltagere forventes at kunne blive 50. 
Magnus spørger Hannibal om ungdomsskolen kunne danne ramme. 
Jonas mener der er en mulighed for at man kan bruge Spotify som en fælles 
Jukebox. 
Eva hører om SSB kan danne rammen. 
 

8. Møde med Mads Duedahl (Lene) 
Lene informerer om at hun som fagperson vil tale med Mads Duedahl om 
Sundhedshus mm. 



Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod 

 
 
 

9. Næste møde 
26. Oktober 2017 
 

10.Eventuelt 
 
 


