
Mødereferat - Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod - BFSS 

Storvorde 2018-5-23 

Bestyrelsesmøde 
“Den Gamle Brugs” i Storvorde 
D. 23. maj. 

Tilstede: 
Lene Porup (Formand) 
Theis Gulstad (Menig) 
Jonas Winther (Menig) 
Finn Lauridsen (Sekretær/kasserer) 
Eva Ransborg (Menig) 
 

Afbud 
Eigil Kaasgaard (Menig) 
Carsten Jahn Hansen (Næstformand) 
 

Dagsorden 

 
1. Logo, banner 
2. Kræmmermarked, hvem og hvornår? hvordan? 
3. Status hjemmeside, medlemsregistrering, opbygning, erhvervspladser på 

hjemmesiden 
4. MTB, gave v/ åbning af spor, fremtidig samarbejde ved ansøgninger om midler til 

andre projekter 
5. Møde med foreningsformænd i august. Hvem tager kontakt til hvem? Andre 

opgaver ... 
6. Status sundhedshus 
7. Samråd 
8. Film financiering? 
9. Eventuelt. 
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Referat: 
1. Logo, banner 

Der er valgt et Logo, som senere kan moderniseres lidt, om nødvendigt. 
2 Bannere er bestilt til Kræmmermarked. 
 

2. Kræmmermarked, hvem og hvornår? Hvordan? 
Lene og Finn er der både fredag og lørdag, Eva støder til lørdag middag. 
Vi har en pavillon med små borde og servering af gratis saftevand og saltstænger. 
 

3. Status hjemmeside, medlemsregistrering, opbygning, erhvervspladser på 
hjemmesiden. 
Ingen nye medlemmer siden sidst. 464 medlemmer fordelt på 183 husstande. 
Der lægges sidste hånd på det indledende arbejde for at få siden i gang til 
kræmmermarkedet. 
Som udgangspunkt vil vi tilbyde erhvervsreklame gratis resten af 2018. 
 

4. MTB, gave v/ åbning af spor, fremtidig samarbejde ved ansøgninger om midler til 
andre projekter. 
D. 5. Juni er der åbningsfest for sporet. 
 
Der er indbydelse fra kommunen der skal distribueres, og der laves opslag på FB 
og hjemmeside omkring aktiviteten. 
 
Der indkøbes en gave fra BFSS. Theis køber. 
 
Vi mener at BFSS skal gå ind og støtte de grundejerforeninger der støder op til 
området, om at få tilskud til de ekstra projekter der skal løfte området med nye 
faciliteter for alle aldre. 
 

5. Møde med foreningsformænd i august. Hvem tager kontakt til hvem? Andre 
opgaver … 
Der skal formuleres en invitation, som de forskellige formænd skal præsenteres for. 
Vi skal have en liste oprettet på drevet med alle foreninger, og hvem der tager 
kontakt til hvem.  
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6. Status sundhedshus 
På Samrådsmøde er der aftalt at Lene tager kontakt til Kystbyernes Samråd og 
9293 for Kongerslev, med henblik på at danne en lille gruppe der kan repræsentere 
området og samarbejde med Kommunen. 
 

7. Samråd 
Lene refererer fra Samrådsmødet, at der arbejdes på muligheden for at 
Storvorde-Sejlflod kan få eget Samråd. Det hilser vi velkommen i BFSS. 
 

8. Film financiering? 
Lene kontakter Mette Kristoffersen, og MTB gruppen om hvorvidt de vil være 
medvirkende, og med til at betale. 
Desuden indhentes der tilbud på film. 
 

9. Eventuelt. 
Vi går en tur i området ovenfor Hassinghøj for at se på spor og bålplads. 
 
Næste møde tirsdag d. 12. Juni kl 18:30 


