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Referat fra Stiftende generalforsamling for 
Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod 
 

Dagsorden for stiftende generalforsamling 

Valg af dirigent 
Finn Lauridsen 

Valg af referent 
Finn Lauridsen 

Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse 
Lene Porup gennemgik forslag til aktiviteter mm. fra fællesspisning d. 7. juni 2017, og fortæller om 

processen for at nå hertil. 

Jesper Runge: Borgerforeningen er talerør til kommunen. 

Carsten Jahn Hansen: Bekræfter, samt fortæller om vigtigheden af at information fra kommunen når frem 

til borgerne, så situationen med et møde med meget få fremmødte, hvor der skulle deles penge ud, ikke 

gentages. Vi skal kunne tale med kommunen direkte. 

Lene Porup og Finn Lauridsen fortæller om de aktuelle byudviklingsprojekter. 

Her er link til projektkataloget. Aktuelt arbejdes der med Handelsmidten, PowrHouse, MTB-Teknikspor/Liv i 

den gamle grusgrav, oplevelser ved/på Lindenborg Å, markante krydspunkter (tunnelen ved skolen). 

Carsten Jahn Hansen: Søgning til projekter vil være godt at lægge i foreningen. Vigtigt at alle er på vagt når 

der laves nye lokalplaner, og her holde kommunen op på de store visioner med eksempelvis grønne linjer i 

bakkerne (se projektkatalog). 

Lene Porup informerer om kommende besøg fra Aalborg Kommune af Rådmand i By- og landskabs- 

forvaltningen Hans Henrik Henriksen og Byplanlægger Mette Kristoffersen. De kommer d. 13/9 hvor 

repræsentanter fra Borgerforeningen, Båndbyernes Samråd og lokale politikere vil være vært. 

Der tales om hvad der kunne være godt for bymidten, herunder at samle butikkerne og lægge dem med 

front mod hinanden, så der opstår et torv. 

Theis Gulstad ønsker at der tales om problemerne med de unge mennesker i borgerforeningen, og det er 

der bred enighed om er et vigtigt og presserende emne. 

Lene Porup beretter om problemerne omkring friluftscentret/FDF. Vi taler om den store gruppe unge, der 

ikke er optaget i en forening. Både dem der er udad reagerende, og dem vi hverken hører eller ser. 

Sidstnævnte som måske er den største gruppe, er måske dem der burde bekymre os mest. 

https://www.aalborg.dk/usercontrols/AalborgKommune/Referater/Pdf.aspx?pdfnavn=17450157-15510243-1.pdf&type=bilag&pdfid=70261


Kai Basballe mener vi skal tage fat i de unge og spørge dem om hvad de gerne vil. 

Finn Lauridsen er enig, og fortæller om en aften hvor Lene Porup og han talte med de unge, der opholdte 

sig i skuret bag AMU centret. Der var en positiv stemning og de ønskede hjælp til at opgradere skuret med 

beklædning, gulv og lys. 

Jonas Winter mener at andre steder fungerer det godt med åbne værksteder, med for eksempel tilbud om 

hjælp til reparation af knallert. 

Jesper Runge: Tilbud om klubaktivitet til de unge ønskes. Eksempelvis en løbeklub. 

Lene Porup: Når familier splittes opstår der et behov for et sted, hvor man kan gå hen og være frivillig, og et 

sted hvor man kan møde andre. Her mangler PowrHouse/Borgerhuset. 

Finn Lauridsen: En af de første store opgaver er at blive flere. Her er det vigtigt at vi alle er ambassadører 

for borgerforeningen. Det er der bred enighed om er vigtigt. 

Hanne Skovby: Vi må have præcist formuleret formål og konkrete aktiviteter at fortælle om. 

Jonas Winter: Det er vigtigt med et borgerhus. Er der tænkt på en placering? 

Lene Porup og Carsten Jahn Hansen fortæller om PowrHouse, og tænkt placering i området mellem hallen 

og skolen. 

Jesper Runge synes det er vigtigt der er dialog med dem der udstykker grunde, så alle får noget godt ud af 

processen. 

Forslag til vedtægter gennemgås og vedtages punktvis, inkluderer 

kontingent og medlemskab. 
Vi gennemgik forslag til vedtægterne, og drøftede dem samt vedtog dem punktvis ved håndsoprækning. 

Fremtidigt arbejde og aktiviteter 
Dagsorden til mødet 13/9-2017 

Opstart af hjemmesiden www.BFSS.dk 

Udbred kendskabet til Borgerforeningen og få flere medlemmer. 

Fællesspisning  



Valg af foreningens bestyrelse 
Følgende meldte sig: (konstitueret funktion) 

Theis Gulstad (Kasserer) 

Lene Porup (Formand) 

Finn Lauridsen (Sekretær) 

Jonas Winther (Menig) 

Eva Ransborg (Menig) 

Carsten Jahn Hansen (Næstformand) 

Magnus Rahbæk Finderup Andersen (valgt in absentia, og tiltræder forhåbentlig) 

Valg af revisor 
Kai Basballe 

Eventuelt 
Intet 


