
Storvorde-Sejlflod Samråd 

Storvorde 2018-11-27 

Bestyrelsesmøde 
Sted: Den Gamle Brugs i Storvorde 
Dato: 2018-11-27 kl 08:30-10:00 

Tilstede: 
Navn: Lene Porup, Louise Sofia Larsen, Eigil Kaasgaard og Thor Sørensen 

Afbud: 
Navn: 

Dagsorden: 
1. Emner til nye bestyrelsesmedlemmer 
2. Brev til foreninger, institutioner og erhvervsdrivende: Hvor langt er vi, næste skridt? 
3. Henvendelse til Aalborg Kommune vedr. Samråd og vedtægter. 
4. Procedure vedrørende hjemsøgning af midler, hvornår, og hvem? 
5. Motionscenter, hvordan griber vi det an? 
6. Evt. 

 
 

 
  



Storvorde-Sejlflod Samråd 

Referat 
 
Emner til nye bestyrelsesmedlemmer: 
Skole og foreninger. 
 
Brev til foreninger, institutioner og erhvervsdrivende: Hvor langt er vi, næste skridt?: 
Kære forening i Storvorde Sejlflod området. 
 
Tillykke, vi har fået vores eget samråd ved stiftende generalforsamling den 7. november 2018.  
 
Ideen med et samråd er at løse opgaver i flok, som den enkelte forening eller andre aktører ikke 
kan løfte alene. Eksempler på dette er Troldhøjsporet, kunstgræsbanen ved SSB og hele 
fornyelsen af tunnellen mellem skolen og SSB. Det igangværende arbejde med det nye 
sundhedshus og bymidten er andre store projekter, som vi skal stå sammen om. 
Samrådet medvirker til at skabe udvikling og lige så vigtigt, det fungerer som talerør mellem os- 
lokalsamfundet og Aalborg Kommune. 
Der er ialt 45 samråd fordelt på hele kommunen 
 
På samrådets stiftende generalforsamling blev der udarbejdet et sæt vedtægter for samrådets 
arbejde. vedtægterne kan findes beskrevet, sidst i denne analyse. Du kan også finde et referat fra 
den stiftende generalforsamling, og en kort præsentation af de foreløbige valgte medlemmer i 
samrådet. 
Bestyrelsen har 7 pladser så der er fortsat tre ledige. Overvej om du kunne tænke dig at tjekke ind i 
samrådets bestyrelse eller du kender en, der kunne. 
Samrådet vil informere på www.9280.dk 
 
I næste sektion håber vi at I vil skrive jeres forening ind og blive medlem af Storvorde Sejlflod 
Samråd. Ved at melde jeres forening, klub, institution ind i samrådet er alle jeres medlemmer 
allerede med til at løfte i flok, for jo flere medlemmer jo større indflydelse. 
Medlemskabet er gratis. Altså: Det er vigtigt at i melder jer ind! :-) 
 
Venlig hilsen 
Storvorde Sejlflod Samråd 
 
 
 

http://www.9280.dk/
http://www.9280.dk/


Storvorde-Sejlflod Samråd 

Henvendelse til Aalborg Kommune vedr. Samråd og vedtægter: 
Thor tager kontakt til Aalborg Kommune, for at høre om der er mulighed for at gå videre 
med vedtægterne, hvis man udelader eksklusionsparagraffen. 
 
Procedure vedrørende hjemsøgning af midler, hvornår, og hvem?: 
Afklare med Peter Pindstrup (Thor) 
 
Motionscenter, hvordan griber vi det an? 
Kontakt coop (Lene), Louise undersøger markedet af eksisterende udbud. 
 
Evt.: 
 
 


