
Mødereferat - Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod - BFSS 

Storvorde 2018-11-29 

Bestyrelsesmøde 
29. november kl. 19 i “Den Gamle Brugs” i Storvorde. 

Tilstede: 
Lene Porup (Formand) 
Jonas Winther (Menig) 
Eigil Kaasgaard (Menig) 
Finn Lauridsen (Sekretær/kasserer) 

Afbud 
Theis Gulstad (Menig) 
Eva Ransborg (Menig) 
Carsten Jahn Hansen (Næstformand) 
 
Dagsorden 

1. Levende lys arrangement fredag 30/11 
Kan nogen hjælpe? 
 

2. Skattejagt 
Status 
 

3. Nytårsmarch 
Indbydelse og poster. 
 

4. Open By Night 
Evaluering 
 

5. Førstehjælp med hjertestarter gennem BFSS, herunder sms runner-ordning 
Økonomi 
 

6. Eventuelt 
 

  



Mødereferat - Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod - BFSS 

Referat 
1. Levende lys arrangement fredag 30/11 

Kan nogen hjælpe? 
Lene og Finn tager sig af det. 
 

2. Skattejagt 
Status 
Eigil - Annavej, Almavej, Astavej 
Lene - Tofthøjparken, Doravej, Dagmarvej, Cecilievej, Charlottevej, Beritvej, 
Bolettevej, m. fl. I det område 
Carsten - Skrænten 
Theis - Starter i den gamle bydel 
Finn - Starter ud af byen mod Sejlflod. 
Eva - Hassinghøj og derefter efter aftale. 
 
Finn opretter et dokument hvor man skriver vejene ind man tager/har taget. 
 

3. Nytårsmarch 
Indbydelse og poster. 
Finn forbereder ovenstående. Indbydelsen rundsendes til godkendelse. 
Indbydelsen lægges på 9280 når den er godkendt. 
Lene laver suppe. 
Arrangementet er gratis, og der kan købes drikkevarer. 
 

4. Open By Night 
Evaluering 
Der kom ca 45 gæster, og vi betragter det som en succes. 
 

5. Førstehjælp med hjertestarter gennem BFSS, herunder sms runner-ordning 
Økonomi 
Vi afventer om SSB’s tiltag får fuld hus og tager det op igen i januar. 
Lene følger op på kontakten til Marlene Dylan ved Regionen, der står for 
sms-runner-ordningen. 
 

6. Eventuelt 
Lene var til et møde i Egense med Samrådet der. Problematikken med manglende 
borgerinddragelse blev drøftet, og umiddelbart vil Storvorde-Sejlflod Samråd være 
medunderskriver på en erklæring til Aalborg Kommune. Vi har selv mærket det her i 
forbindelse med sundhedshuset, hvor vi mener det skrider med at komme videre 
med sundhedstilbud. Underskriftsindsamlingen var med til at give midlerne, men nu 
føler vi ikke vi er med i processen mere. 


