
Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod 

Storvorde 2017-8-31 

Mødereferat 
  

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 (Næstformand) 

Dagsorden 
· Vedtagelse af dagsorden (Pkt som I andre kommer med?) 
· Aftaler om vores mødekultur 
· Vedtagelse af dagsorden til d. 13/9 
· Samrådets rolle d. 13/9 
· Invitation til vores lokale politikere 
· Fællesspisning d. 29/9 
· Magnus rolle i bestyrelsen 
· BFSS hjemmeside - form og funktion 
· Vores interne kommunikation i bestyrelsen 
· Møderække indtil jul? 
· Evt. 
  
 
  

 



Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod 

Referat: 

Vedtagelse af dagsorden (Pkt. som I andre kommer 
med?) 
Valg af dirigent - skal vi have en? Skal det gå på omgang? 

Aftaler om vores mødekultur 
· Valg af dirigent - skal vi have en? Skal det gå på omgang? 
Det aftales at det er sekretæren der samler op på punkterne og fører det til referat der er 
enighed om. 
Vi forsøger at undgå styring, men tager det op ved behov. 
Det aftales at referatet sendes til godkendelse inden det offentliggøres. Der er 48 timer til at 
reagere. 

Vedtagelse af dagsorden til d. 13/9 
  
Rådmand Hans Henrik Henriksen og byplanlægger Mette 
Kristoffersen fra Aalborg Kommune aflægger Storvorde og 
Sejlflod besøg d. 13/9 2017 kl 16-18 
dagsorden 
1.      Velkomst ved det gamle Brugsen. 
2.      Gåtur til AMU-center, der efter til Storvorde Sognegaard. 
3.      Kort status over projektkataloget med byudviklingsprojekter, herunder oplæg ved 

Carsten Jahn. 
4.      De store børn og unges muligheder for udfoldelse og trivsel i Storvorde-Sejlflod. 
5.      Information/kommunikation borgerne og kommunen imellem. 
  
Bestyrelsen mødes efter mødet og samler op. 

Samrådets rolle d. 13/9 
Lene sender forespørgsel til formanden for Båndbyernes Samråd. 

Invitation til vores lokale politikere 
Lene sender invitation til Lene Krabbe og Lars Peter Frisk. 

 



Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod 

Fællesspisning d. 29/9 
Alle borgere inviteres til Chili Con Carne i Storvorde Sognegaard. 
Invitationen udfærdiges af Lene og Finn og udsendes på mail og Facebook. 
Start med ”Livstræets Krone” kl. 18. 
Pris 50 kr. og drikkevarer kan købes. 
Børn under 8 år gratis. 
Der er popcorn og chips i Disney-biffen fra kl. 19. 
Senest tilmelding 22/9 
Skriv antal voksne + børn i kommentarfeltet. 
  

Magnus rolle i bestyrelsen 
Magnus har accepteret valget, og vil primært være med til at fremme den finere kultur, og 
gerne tiltag for de unge. 

BFSS hjemmeside - form og funktion 
Styring af medlemmer, herunder kontingent og tilknytning til udvalg mm. 
Mailserver til kontakt til foreningen. 
Det er vigtigt at siden understøtter HTML5. 
Finn undersøger mulighederne hos Blissmarketing 

Vores interne kommunikation i bestyrelsen 
Finn opretter en mappe i G-drev. 
Der oprettes et fællesdokument: ”forslag til kommende dagsorden”. 
Dagsorden effektueres tre dage før næste møde. 

Møderække indtil jul? 
Der satses på at mødes på torsdage og her i starten hver 14. dag. 
Næste møde 5/10-2017 på Hassinghøj 29. 

Evt. 
Jonas foreslår at der kommer et input fra en af vores aktiviteter til vores fællesspisninger. 
 


