
Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod 

Storvorde 2017-12-20 

Mødereferat 
Hassinghøj 29 

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

Afbud/ikke tilstede: 
Eva Ransborg (Menig) 
Magnus Rahbæk Finderup Andersen (menig) 

Dagsorden 

1. Siden sidst 
2. “Den gamle Brugs” 

Aktiviteter - Indkomne forslag diskuteres. 
Indvielse - fællesspisning - musik - tilskud fra “Kulturen rykker ud 2018” er søgt;-) 
Hvor langt er vi med indretning? - Hvad er målet? 

3. Info fra Samråd (Lene) 
4. Sundhedshus (Lene) 
5. Logokonkurrence (Finn) 
6. Skattejagt (Finn) 

Salg af nøgler d. 21/12 i eget kvarter. 
7. Status på registrering af medlemmer. 
8. Regnskab. Kort opdatering 
9. Næste møde. 

19/1-2018. Nytårskur 
10.Eventuelt 

 



Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod 

Referat: 
 

1. Siden sidst 
2. “Den gamle Brugs” 

Hvor langt er vi med indretning? - Hvad er målet? 
Der er sendt ønskeseddel med diverse udstyr og indretning, til 
Landdistriktskonsulenten. 
 
Henvendelse fra Skolepraktikinstruktør Jørgen Verner Wæver. Der er mulighed for 
at hente hjælp til malerarbejde og tømrerarbejde. 
Det er meget positivt, og vi tager det op efter nytår. 
 
Indkomne forslag til aktiviteter blev gennemgået, og de tages op løbende i takt med 
at indretningen giver mulighed herfor. 
 
Vi skal være klar til afprøving af nøgler lørdag d. 23/12 
Afgræsning af den bageste del. (Rødt bånd Finn) 
Lene og Finn sætter flere borde og stole herned. 
Vi sælger hjemmelavede vafler, gløgg, kaffe, te, saftevand, småkager. 
 
Indvielse - fællesspisning - musik - tilskud fra “Kulturen rykker ud 2018” er søgt;-) 

           Vi forsøger at få borgmesteren til at klippe snoren d. 16/3-2018 til festen. 
 

3. Info fra Samråd (Lene) 
Lene informerer om at Båndbyernes samråd giver 5.000,- til hjemmesiden 
BFSS.DK 
Sammen med de næsten vundne midler fra AKA puljen, kan vi gå i gang med 
hjemmesiden. Vi afventer dog skriftlig bekræftelse. 
 

4. Sundhedshus (Lene) 
Den nye læge der har overtaget de tre ydernumre, er ikke umiddelbart interesseret i 
samarbejde omkring et sundhedshus. 
Vi må afvente og se hvordan han melder ud. 
Lene kontakter den siddende vikar for at høre hvad hans plan er,samt kontakte 
Medzait Ljatifi fra regionsrådet. 
 

5. Logokonkurrence (Finn) 
Der skal spørges lokalt om gavekort. (Finn) 
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6. Skattejagt (Finn) 
Salg af nøgler d. 21/12 i eget kvarter. 
Der sælges lidt nøgler både på Skrænten og andre områder. 
Salget stopper 22/12 kl. 9 
 

7. Status på registrering af medlemmer. 
Pt. er der 348 medlemmer i 135 husstande. 
 

8. Regnskab. Kort opdatering 
Positivt regnskab der vokser med registrering af nye medlemmer. 
 

9. Næste møde. 
Fredag d. 19/1-2018. Nytårskur på Hassinghøj. 
Der kommer en liste med ting til sammenskud senere. 
 

10.Eventuelt 
Sidst vi holdt fællesspisning i Sognegården, fik vi mulighed for at overtage 
nytårsløbet. 
Flaglauget vil gerne gøre det sammen med os, og der er udfærdiget forslag til 
Opslag på FB. 
Lene og Finn laver poster før nytår. Flaglauget og andre sætter posterne ud. 
Der er suppe mm. Til salg efterfølgende i “Brugsen” 
 
Der er henvendelse fra to folk i Klarup, der gerne vil åbne en genbrugsbutik i “Den 
Gamle Brugs” 
Vi tager det op til næste år. 
 
Vi forsøger at lave fællesspisning i Sognegården d. 25. Januar 2018 kl. 18. 
Finn undersøger om Sognegården kan lånes. 
 
Carsten kontakter Mette Kristoffersen angående et besøg for at se Brugsen, og vi 
kan høre om vores muligheder for at få indflydelse på udviklingen i bymidten. 


