
Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod 

Storvorde 2017-9-13 

Mødereferat 
Storvorde Sognegård 

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

Ikke tilstede: 
xxx 

Dagsorden 

1. Vedtagelse af dagsorden (punkter som I andre kommer med?) 
2. Evaluering af mødet med politikerne. 
3. Status på tilmelding til fællesspisning. 
4. Henvendelse fra Jan Filtenborg badminton. 

 

Referat: 

1. Vedtagelse af dagsorden (punkter som I andre kommer 
med?) 

2. Evaluering af mødet med politikerne. 
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Referat fra mødet 
……………………………………………………………………………………. 
Rådmand Hans Henrik Henriksen og byplanlægger Mette 

Kristoffersen fra Aalborg Kommune aflægger Storvorde og 

Sejlflod besøg d. 13/9 2017 kl 16-18 

Dagsorden 

Deltagere udover ovennævnte: 

Hele bestyrelsen i BFSS (Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod), Byrådsmedlem Lars Peter 

Frisk og Lene Krabbe. 

 

Tonny Carlsen fra Båndbyernes Samråd og Byrådspolitiker Anna Kirsten Olesen var også 

inviteret. 

  

A.  Velkomst ved det gamle Brugsen, ved formand i BFSS Lene Porup 

Lene: 

Velkommen alle sammen. Vi har glædet os rigtig meget til dette besøg, og vi håber at det 
kan give nyt liv og energi i form af tættere samarbejde her i byen og med Aalborg Kommune 
i forhold til udviklingen i og af Storvorde og Sejlflod.  
Det er jo BFSS der er vært for mødet, og jeg er glad og stolt over at hele den syv mands 
store bestyrelse deltager i dag. 
Helt kort så er Borgerforeningen stiftet fordi den manglede. Borgerforeningen er for alle. Den 
er til for at fremme S og S udvikling og ikke mindst sammenhold. Vi er den forening der tager 
sig af fælles anliggender, og vi vil gerne være det forum, der får folk til at tale og hvor de 
små og store spørgsmål vedrørende vores by drøftes.  
Samrådet er i dag repræsenteret ved Tonny Carlsen og mig selv. Vi ser samrådet som 
bindeled til foreningerne i oplandsbyerne og samtidig ser vi vigtigheden af en direkte 
kommunikationsvej mellem borgerforeningen og Aalborg Kommune. 
Anna Kirsten Olesen, Lene Krabbe og Lars Peter Frisk I er vores stærke mand og kvinder i 
det politiske og vi sætter vores lid til at I sammen med os kæmper for vores ønsker. 
 
Vi har egentlig en halv meter lang dagsorden, eller det kunne vi have haft, men vi har 
prioriteret nogle få punkter til vores dagsorden idag, som I kan se. 
Vi har valgt at mødes her i bymidten, fordi den er en af hjørnestenene i byens 
udviklingsproces og vi ved at Aalborg Kommune arbejder med den allerede. Vi kender ikke 
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status, men vi ønsker brændende at bidrage med det vi kan og det vi tænker. 
Dernæst går vi en runde om AMU centret. Det gør vi fordi, vi har en brændende platform i 
byen, der hedder manglende muligheder for udfoldelse til en stor del af vores børn og unge. 
En lille del af disse unge giver store problemer i form af hærværk og tidlig indtagelse af 
alkohol og stoffer på fælles arealer FDF, BMX, Troldhøj osv 
 Langt størsteparten af de børn og unge, der bekymrer os mest, de har ikke interesse i de 
eksisterende foreninger og dermed er der ingen tilbud til dem. 
 
Så tager vi tilbage til Sognegården og får en kop kaffe og fortsætter til kl 18. 
 
Der blev herefter gået en kort tur i regnen så de store linjer omkring bymidten kunne trækkes 
op. 

B. Gåtur til AMU-center. 

Her var der fokus på den dårlige tilstand af bygningerne, og mulighed for udnyttelse 

af området omkring. Der er en positiv stemning omkring åbning af centret ud til stien 

med cykelstativer, indgang og fældning af træer. Træerne, pointerede Lars Peter 

Frisk, er også en stor ulempe for kunstgræsbanen. 

 

Vi begav os til herefter til Storvorde Sognegård. 

C. Kort status over projektkataloget med byudviklingsprojekter, herunder oplæg ved 

Carsten Jahn: 

Gennemgang af slides. Se pdf.  

Lars Peter Frisk mener der er en mulighed for at borgerforeningen kan få status af 

“samråd” 

Mette giver status på de igangværende projekter fra projektkataloget: 

To ben byudviklingsplan og projekter fra projektkataloget. 

Byudviklingsplanen er på plads. 

Angående de to nye boligområder mod nord og syd, kommer der snart lokalplaner. 

Der er nogle ting der forhaler processen, blandt andet omkring kirken i Sejlflod. 

De bekymringer og den usikkerhed der ligger omkring udvikling af boligområderne, 

søger borgerforeningen af få mere indblik i, så vi kan hjælpe med information og 

https://drive.google.com/open?id=0B1trfc2ryqoDaVhoeUc4MGxiYWs
https://drive.google.com/file/d/0BwV7iu4Ev7tTU01iY3prVU9Lck0/view?usp=sharing
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kommunikation. 

Midtby-projektet er givet kommunale midler til konsulenter. 

 

 

D. De store børn og unges muligheder for udfoldelse og trivsel i Storvorde-Sejlflod. 

Magnus:  

De eksisterende foreninger er velfungerende, men der mangler tilbud til dem der har 

andre interesser. 

Rammerne ved AMU-centret er ikke indbydende. 

Der valfartes til Aalborg til tilbud der findes derinde. 

 

E. Information/kommunikation borgerne og kommunen imellem. 

Oplysningen om at der stadig er planer om en hundeskov bag Amu-centret på den 

gamle genbrugsplads, er endnu et eksempel på at der mangler at komme information 

ud om igangværende projekter. 

Dette område tænker borgerforeningen som et rekreativt område for alle borgere, 

med mulighed for at lave festival, teater, pop-up café, rollespil, picknic mm. 

 

Lars Peter mener det er vigtigt at vi kommer ud med flyers og informerer om 

borgerforeningen.. 

Der skal skabes en kultur for borgerforeningens tanke og virke. 

 

Hans Henrik Henriksen (HH):: 

Andre steder er der kulturer hvor samarbejdet er et problem, det bliver et problem her 

da I har et dynamisk lokalsamfund. 

Tilflyttere skal komme til at kende byen. Lav f. eks. et “Kend din by” arrangement. 
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Der kunne HH. og Mette komme og presentere byudviklingsprojekterne. 

 

Midlertidighed: kunne den gamle Brugs bruges til midlertidig base for aktiviteter i 

BFSS? 

Lene: 

Pop-up fællesspisning i AMU-centret, COOP har nogle gode visioner vi måske kunne 

bruge.. 

Vi skal have arrangementer der skaber en tivoli-effekt, så det er bedre hvis 

arrangementer finder sted i større fora hvor folk mødes på tværs af arrangementer. 

PowrHouse/Borgerhus. Det skal indeholde både sundhedshus og kreative 

værksteder, sporten, cafeen og fitness mm. 

Carsten: 

Biblioteket har løbende arrangementer. 

 

Afslutningsrunde. 

HH: 

God process omkring byudvikling, og vi skal videre. Vi skal forankre det lokalt det vi vil. 

Snitfladerne med samarbejde og forudsætninger skal klarlægges. 

Han kan kommunen måske tilbyde udbredelse at information. E-boks kunne måske bruges 

sobert! 

Spørg borgmesteren om vi kan få hjælp, og den ryger nok videre til andre forvaltninger, der 

måske kunne give et økonomisk tilskud på omkring 20.000,- til en hjemmeside. 

Lene Krabbe: 

Borgerforum på hjemmesiden. 

Det er vigtigt at tænke på fremtidig behov for ekstra plejehjemspladser. 

Slogan: “Den bedste by at leve i hele livet” 
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Lars Peter Frisk: 

MTB skal nok komme op og køre, og tunnelprojektet er på vej. 

Sundhedshuset. De fire læger så på mulighederne på plejehjemmet, men takkede nej. Der 

er planer om et nyt sundhedshus i det gamle plejehjem, og der søges flere steder om midler. 

 

Lene søger den store model hvor vi får alle dele samlet. 

…………………………………………………………………………... 
 

Evaluering 
 
Der er bred enighed om at vi fik sat fokus på hvad vi som borgerforening kan byde ind med, 
og hvad de som kommune kan hjælpe os med. 
 
Jonas: 
Det kunne være en god idé at foreningerne hjælper hinanden med at promovere andre 
foreningers arrangementer på deres møder. 
 
Lene tager fat i COOP vedrørende muligheden for at skabe liv i den gamle brugs. 
 
Eva laver udkast til brev til borgmesteren angående midler til en hjemmeside for BFSS. 
 
Lars Peter Frisk sender information til Lene om nuværende planer for sundhedshuset. 
Der skal udfærdiges et brev der udtrykker behov for at der prioriteres midler til det nye 
sundhedshus. En generel støtteerklæring/opfordring. Information om hvem det skal stiles til 
følger i kommunikationen med Lars Peter Frisk. 
 
 
 

3. Status på tilmelding til fællesspisning. 
Det er kun folk fra bestyrelsen der har meldt sig til. Datoen er på en måde uheldig, da 
der er halbal dagen efter. 
Vi flytter fællesspisning til 27. Oktober. 
Finn laver ny tilmelding og slår op på FB. 
 
 

4. Henvendelse fra Jan Filtenborg badminton. 
Lene og Finn havde et møde med Jan omkring behovet for flere banetider og 
generelt halkapacitet. Dette giver os større grund til at plædere for multihal i 
borgerhuset. Vi tager det op igen senere. 
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Evt. 
Anna Kirsten kom forbi og fortalte om udnyttelse af den gamle brugs i Øster Uttrup. 
Hun har stor erfaring med sundhedshuse. Hun tilføjer at Erik Christensen i sundheds- og 
kultur- udvalget er god og ringe til. 
 
Fremtidige datoer: 
3. Oktober kl 19:30 holder bestyrelsen møde på Tofthøjskolen med Lars Peter Frisk og Lene 
Krabbe angående Sundhedshuset. 
5. Oktober er der bestyrelsesmøde kl 19 på Hassinghøj 29. 
27. Oktober er der fællesspisning i Storvorde Sognegård. 


