
Mødereferat - Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod - BFSS 

Storvorde 2018-9-13 

Bestyrelsesmøde 
“Den Gamle Brugs” i Storvorde 
D. 13. september. 

Tilstede: 
Lene Porup (Formand) 
Jonas Winther (Menig) 
Finn Lauridsen (Sekretær/kasserer) 
Eva Ransborg (Menig) 
Eigil Kaasgaard (Menig) 
Carsten Jahn Hansen (Næstformand) 

Afbud 
Theis Gulstad (Menig) 
 

Dagsorden 

 
Vi mødes i Brugsen kl 19 og går derefter op til Eva på Hassinghøj :-) 
1. Aalborg Forsyning i Den Gamle Brugs 

Opgavefordeling kaffebrygning termokander servering i forbindelse med møder. 
2. Det nye samråd. Forberedelser? 
3. Hjemmesiden.. 
4. Fællesspisning 

Annoncering 
Opgavefordeling. 

5. Møde med MTB og Aalborg kommune 
6. Evt. 
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Referat: 
1. Aalborg Forsyning i Den Gamle Brugs 

Opgavefordeling kaffebrygning termokander servering i forbindelse med møder. 
 
Lene og Eigil mødes mandag formiddag for at sætte borde og stole frem, og 
vurdere med hensyn termokander. 
Det vurderes mandag om BFSS skal investere i duge. 
Borgerforeningen vil gerne sælge øl og vand, om muligt. Lene forespørger om 
dette, samt om hvordan Aalborg Fjernvarme ønsker der skal serveres kaffe/te og 
kage. 
Finn fremstiller skilte/opslag. 
 

2. Det nye samråd. Forberedelser? 
Der er fra Kommunens side åbnet for at det ikke blot er foreninger der kan 
repræsenteres i Samrådet, men også ildsjæle og det åbner for flere mulige 
kandidater. 
BFSS opfordrer til at alle foreninger i Storvorde-Sejlflod engagerer sig og byder ind 
med mulige kandidater. 
Vi vil tage initiativ til og forespørge på mulige kandidater, som vi mener vil 
repræsentere foreningerne bredt. 
Eksempelvis har vi kontaktet Jacob Graversen Skoleleder på Tofthøjskolen, og 
informeret om at vi skal have et nyt samråd. Skolelederen blev gjort opmærksom på 
at BFSS ser et stort potentiale i et tæt samarbejde mellem skolen og Samrådet. 
Stiftende generalforsamling til det nye Samråd sættes til 7. November 2018. 
 

3. Hjemmesiden.. 
Lene vil udarbejde nogle artikler med det som BFSS har opnået, og det skal lægges 
op. Desuden skal det times med information mht. både opløsning af det gamle 
Samråd og stiftelsen af det nye. 
Der afleveres et skriv til AKA for at afslutte sagen med midler der blev givet til 
hjemmesiden. Lene og Finn udarbejder det. 
Finn vil fokusere på informationen om BFSS fremadrettet. 
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4. Fællesspisning 

Annoncering 
Lene og Finn laver et fremstød på vores medier i forhold til fællesspisning d. 20/9. 
 
Opgave fordeling. 
Lene laver maden. 
Finn laver opslag til Brugsen 
Vi mødes kl 17 til forberedelse i Brugsen. 
 

5. Møde med MTB og Aalborg Kommune. 
Lene har skrevet til Mette Kristoffersen samt ByPlusLand, og informeret om at vi har 
ansøgt Aalborg Kommune om at må anvende Det Gamle Rådhus som nyt 
Borgerhus. 
Ansøgningen blev sendt med flere bilag. Fire film fra PowrHouse projektet på 
UCrAc, årsberetning fra BFSS, Projektkatalog for Storvorde-Sejlflod, PowrHouse 
Visionsoplæg samt vores egenfinansierede og nyproducerede film om vores 
område. 
Carsten udfærdiger et udspil til invitation til fællesmøde med kommunen. 
Vi vil gerne lægge et skriv op på 9280.dk fra MTB, så de kan informere om status 
og fremtidige planer for Troldhøjsporet og området omkring det. Lene tager kontakt. 
 

6. Evt 
D. 4. oktober deltager Lene i et møde. 
“Visioner for morgendagens Aalborg Kommune” 
Vi skal finde og pleje en kontakt til Biblioteket, så vi kan støtte op om det, og på den 
måde hjælpe med at det bibeholdes. 
 
De næste møder: 
27. september. 
25. oktober. 
29. november. 
13. december. 


