
Årsberetning for BFSS august 2017 - marts 2018. 

 

Borgerforeningen er i dag den 14/3/2018 204 dage gammel og har 442 medlemmer. Vi arbejder på at få 
alle med, fordi vi er en forening for alle.  

Vores ønske er at samarbejde med vores omgivelser især andre foreninger i lokalområdet, fordi vi mener at 
sammen er vi større, stærkere og bedre 

Aktivitet i Borgerforeningen. 

● Fællesspisning d. 11. maj 2017 i Sognegården. Hvor vi drøftede mulighederne i en borgerforening. 
Ideer blev luftet blandt de ca. 20 fremmødte. 

● 7. juni 2017 fællesspisning i sognegården med ca. 25 deltagere var optakt til stiftelse af 
borgerforeningen. Et forretningsudvalg blev nedsat til at udfærdige vedtægter i løbet af sommeren.  

● 22. august afholdtes stiftende generalforsamling. 
Der blev valgt en ung og blandet bestyrelse på 7 medlemmer med en gennemsnitsalder på 39 år. 

● September 2017 blev der taget fat på projekter fra Projektkataloget, og afholdt møde med 
politikere inkl Rådmand Hans Henrik Henriksen og lokale fysioterapeut Lene Christoffersen. 
Flere gange blev det forsøgt at få midler til projekter, men vi blev kastebold mellem Landdistrikt og 
vækstzone. 
Vi søger første gang om midler til oprettelse af hjemmeside. 

● Oktober 2017. Lægerne forlader byen, og der blev igangsat en underskriftsindsamling 
”Sundhedshus NU”. En succes for borgerforeningen. 
BFSS indsamlede 1371 underskrifter på kun 11 dage, som vi afleverede til Mads Duedahl til offentlig 
budgetmøde i Gigantium for rullende kameraer. M.D. lovede her 7 mio kr til et nyt sundhedshus, 
hvis RN også ville give andre 7 mio kr. Mere end 1500 underskrifter afleverede vi sammen med 
Lene Krabbe Dahl, Lars Peter Frisk, Mette Wulff og rep. fra samråd 9293 til Ulla Astmand få uger 
senere. 

● Interviews i medierne omkring sundhedshus fyldte meget i resten af året. 
● Til fællesspisningen 27. oktober 2017 i Sognegården var vi 34 deltagere. En god fremgang og en 

hyggelig aften med lokalt musikalsk indslag af høj klasse. 
● I november ansøger vi Båndbyernes samråd om 5.000,- til hjemmesiden og på opfordring 

AKA-puljen om 15.000,-. 
Begge beløb er senere bevilget, og hjemmesiden er snart på plads. 

● Ligeledes i november fik vi lov til at skabe aktivitet i den ”Den Gamle Brugs” mod at agere vicevært. 
Der er lagt mange timer i brugsen, og vi håber snart at kunne åbne den hver dag, med hjælp fra 
medlemmer i Borgerforeningen. Et hyggeligt og sjovt borgerhus tager efterhånden form. Vi har 
ønsket ting og sager og møbler, og folk har været gavmilde. Vi er kommet rigtig langt få meget få 
midler. 

● Første aktivitet i ”Den Gamle Brugs” var d. 17. november 2017 med Open By Night. 
Trods det at vi blot vidste det dagen før, kom der en del og fik varmen og en snak. 

● Starten af skattejagten i december fik en sej start. Det er et nyt tiltag, der trods mangel på mulighed 
for at nå ud til alle med information, gik meget godt. 

● Aalborg kommune reklamerede i december med at de vil støtte arrangementer lokalt. Det hedder 
Kulturen rykker ud, og vi har fået bevilget 3.500,- til musikken til åbningsfesten for borgerhuset om 
to dage. 



● Vi har overtaget Nytårsmarchen, og afviklede den på årets første dag sammen med Flaglauget. 
Trods det meget dårlige vejr, var der ca. 50 der trodsede regnen, og skabte hygge i ”Den Gamle 
Brugs” 

● 24. januar var atter fællesspisning, som der også var stor tilfredshed med. Denne gang næsten 40 
deltagere, og atter en god stemning. 

● Skattejagten sluttede med udgangen af januar. Der blev kun solgt en tredjedel af nøglerne, men 
selvom vi måtte af med tre præmier ud af de seks, gav det alligevel et lille overskud. 

● I februar var cafeen åben første gang i ”Den Gamle Brugs” 
● Støtteerklæring er afleveret sammen med Samrådet vedrørende ansøgning om midler til ny 

lægeklinik i Storvorde Plejecenter. 
● Arrangementskalenderen for ”Den Gamle Brugs er godt booket fra marts i år. NL har haft deres 

interne grejauktion, og udover generalforsamlingen her, er der følgende arrangementer i vente: 
 

➢ 16. marts Åbningsfest. 
➢ 20. marts Modeshow. 
➢ 21. marts Generalforsamling i Kræftens Bekæmpelse. 
➢ 24-25 marts Glasudstilling og salg ved Anne Flohr. 
➢ 8. april Indsamling Kræftens Bekæmpelse. 
➢ 2 gange ugentlig information vedr. fjernvarme i området i 4 - 6 måneder. 

Opsummering. 

Det første år har budt på utrolig megen aktivitet, og vi ser frem til et nyt år med nye, spændende projekter, 
og flere sociale arrangementer. 

Vi har haft en bred og hyppig kontakt til politikere, embedsmænd, andre foreninger og borgere i alle aldre. 
Det gode relationelle arbejde udbygges  

 

Mange tak og et varmt ønske om fortsat godt samarbejde i BFSS’ bestyrelse 

Med venlig hilsen  

Lene Porup 

Formand for 

Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod 


