
Storvorde-Sejlflod Samråd 

Storvorde 2018-12-18  

Bestyrelsesmøde 
Sted: Den Gamle Brugs i Storvorde 
Dato: 2018/12/18 

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

Afbud: 
Navn: 

Dagsorden: 
1. Planlægning af møder 1. kvartal 2019 inkl. Generalforsamling. 

 
2. Præsentation af nyt medlem. 

 
3. Sundhedshus og praktiserende læger: I stedet for regionstildelte læger – efter 1. marts 

2019 hvor nuværende læger tilbageleverer ydernumre - hvad kan vi i samrådet selv 
iværksætte for ud i fremtiden at tiltrække nye faste praktiserende læger? 
 

4. Hvad er vigtigt i forhold til sundhedshus og praktiserende læger?  
 

5. Opdatering på processen omkring lægesituationen (Lene) 
 

6. Nyt om samrådets vedtægter. 
 

7. Diskussion af forslag om oprettelse mailsystem og drevtilknytning. 
 

8. Invitationer til foreninger og institutioner, status. 
 

9. Liste over foreninger - hvor langt er vi? 
 

10. Fitness - opfølgning  
 
 

  



Storvorde-Sejlflod Samråd 

Referat 18/12/2018: 
1. Planlagte samrådsmøder 2019; 15/1 kl. 17, 5/2 kl. 12, 26/2 kl. 8.30, 

Generalforsamling 20/3 kl. 19, 25/3 kl. 17. 
 

2. Præsentation af Jørgen Norup.  
 

3. Regionsklinik er ønskelig for lokalområdet, som givetvis vil udvikles til faste læger 
som ser muligheden for at drive klinikken på sigt.  
 
Lene kontakter Mikkel Grimmeshave (Aalborg Kommune) ang. Projektet i byen. 
Kommunen fortsætter plan for etablering af sundhedshus til åbning 1/1/2020.  
 
Erklæret støtte fra RN. 
Der er gang i en udbudsfase i regionens regi.  
Lene har 21. januar møde med regionen v. Eva Sejrsdal Knudsen vedr. 
Lægesituationen. 
 

4. Se punkt 3 
5. Se punkt 3 

 
6. Intet nyt i forhold til afgørelse fra kommunens jurister angående vedtægter.  

Thor skriver straks efter nytår til kommunen, ang. Afgørelse inden GF. 
 

7. Oprettelse af mailadresse med drevtilknytning. (Thor) 
 

8. Lene skriver til skolebestyrelsen, for at opfordre til at der stilles en repræsentant til 
samrådsbestyrelsen. 
 

9. Borgerforeningens sekretær hjælper med udfærdigelse af liste over foreninger i 
området. 
Udsendelse af “indmeldelse” til foreninger.  
(Kopi af “indmeldelse” til Jørgen) 
 

10.Loop vil etablere når der er flere end 4000 indbyggere, i vores område er der 
desværre kun 3600 indbyggere.  
Der undersøges med faciliteter i det gamle AMU-center. 


