
Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod 

Storvorde 2017-11-16 

Mødereferat 
Hassinghøj 29 

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

Ikke tilstede: 

Dagsorden 

1. Sundhedshus (Lene) 
Borgerinddragelse/borgermøde 

2. Status midler hjemmeside (Lene) 
3. Evaluering af fællesspisning.  
4. Status på registrering af medlemmer. (Finn) 

Hvordan får vi flere? 
Logo-konkurrence - præmie? 

5. Regnskab. Er der fundet en god løsning? (Theis) 
6. Status “Den gamle Brugs” (Lene og Finn) 

Rengøring 
Aktiviteter - Open By Night i morgen - Æbleskiver og Glögg 
Åbningstider 
Skattejagt 
Bannere 
Økonomi - Konti?? 

7. Næste møde 
8. Kommunikation 
9. Eventuelt 

John Mogensen musik! 
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Referat: 

1. Sundhedshus 
Der er netop en læge der har meldt ind på alle tre ydernumre. 
Lene har haft en dialog med Lars Peter Frisk, hvor hun har gjort ham 
opmærksom på at Bente Graversen også mener tavlen er visket ren efter at 
projektet i det gamle plejehjem ikke kunne “sælges” til de unge læger. 
 
Borgerinddragelse/borgermøde 
Indlægget i DR hvor Lene foreslog at AMU-centret jævnes med jorden, var 
godt. 
Carsten mener at i forhold til byplan skal det ligge i området omkring 
biblioteket. Vi må ikke lave et nyt City-Syd hvor vi trækker alt ud til kun et 
område. 
Det bør både være lokation og indhold der lægges åbent op til overfor 
kommunen, når der skal planlægges den nye bymidte. 
 
Lene kontakter den nye læge og inviterer til en snak. 
Lene kontakter også Lene (Fys) 
 

2. Status midler hjemmeside 
Ifølge Jørgen Folkvang får vi midlerne inden jul 
Vi regner desuden med at Båndbyernes Samråd giver os 5.000,- som der er 
ansøgt om. 
 

3. Evaluering af fællesspisning. 
Det var en succes. Det var god mad, og der var en pæn tilslutning på omkring 
30 personer. Det musikalske indslag var fantastisk godt. 
Ca. 900,- i overskud. 
 

4. Status på registrering af medlemmer. 
Pt. 104 husstande og 290 medlemmer. 
Hvordan får vi flere? 
Opslag på opslagstavle i Brugsen, en artikel ØF og timing er …….. 
Logo-konkurrence - præmie kan være et husstandsmedlemsskab og noget 
der er sponsoreret. 
Finn laver et udkast til konkurrencen 
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5. Regnskab. Er der fundet en god løsning. 
Jonas har skaffet et regneark der skal rettes til, og det bruger vi i år. 
Der findes en aften hvor Theis, Jonas og Finn ser på det sammen. 
 

6. “Den gamle Brugs” 
Lene har talt med Coop og fået lov til at borgerforeningen må bruge 
bygningerne og skabe noget aktivitet omkring den. 
 
Der er lavet en aftale hvor borgerforeningen ikke skal betale noget, men skal 
fungere som pedel. Dog undtaget snerydning. 
 
Rengøringen er iværksat, men der mangler meget endnu. 
Lene og Finn har gået dernede et par dage og fået sat lidt skik på det. 
 
Aktiviteter - Open By Night i morgen - Æbleskiver og Glögg 
Mulighed for juletræssalg/opbevaring bag låst indhegning i december skal 
tilbydes Niels Ove for 1000,-. Carsten forespørger. 
 
Der skal laves opslag på FB (Finn) og opslagstavle hvor vi søger: 

Køleskab 
Opvasker 
Kaffemaskine 
Røreskål 
Fryser 
Paller 
Sofaer 
Borde 
Stole 
Rumdelere 
Fladskærms-tv til spil og E-sport. 

 
Åbningstider 
Skattejagt - Der er ansøgt, men foreningens type skal ændres. 
Lene og Finn arbejder videre med at få klargjort til pakning af nøgler. 
 
Bannere  - Finn kommer med forslag og priser. 
 
Økonomi - Vi forsøger at få oprette konto hos Rema. (Magnus) 
 
 

7. Næste møde 
Onsdag d. 20. December kl. 18:30 i Brugsen. 
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Nytårskur d. 19/1-2018 
 

8. Kommunikation 
Punktet udsættes. 
 

9. Eventuelt 
John Mogensen musik! Finn udsender information, og alle forholder sig til om 
det kan bruges til et arrangement. 


