
Storvorde-Sejlflod Samråd 

Storvorde 2019-01-15 

Bestyrelsesmøde 
Sted: Den Gamle Brugs i Storvorde 
Dato: 2019-01-15 kl. 17.00 

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

Afbud: 
Navn: Jørgen Norup 

Dagsorden: 
1. Status på Aalborg Kommunes godkendelse af vedtægter for Storvorde Sejlflod 

Samråd. (Mail 9/1 fra kommunen; paragraffen med muligheden for eksklusion, skal 
ud af vedtægterne). 

2. Forberedelse af GF. Hvad skal vi huske? 
3. Status på udsendelse af udsendelse af indmeldelser i Storvorde Sejlflod Samråd, 

Foreløbigt udsendt til følgende foreninger, Link, dog har jeg dobbeltsendt enkelte, 
via mailadresser jeg har fundet på Aalborg Kommunes hjemmeside. 

4. Status på tilskud fra Aalborg Kommune. 
5. Status på oprettelse af mailadresse for samrådet, (Jeg har tidligere arbejdet på at få 

en gratis løsning hos Google, men  et samråd opfylder ikke kravene. En løsning 
koster koster €4 eller €8 pr. md., alt efter ønsket serverplads). 

6. Hvervning af medlemmer til samrådsbestyrelsen, status. 
7. Fotos af Samrådet, postes hvor? og hvordan? 
8. Koordinering af aktiviteter og arrangementer. Herunder kommunikation og 

opgavefordeling.  
9. Status sundhedshus og læger. 
10.Eventuelt 

 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQ8d1VvOa_WTG6iKn-SchqhHth7ZotGnlb0MQJfJB2z8lIkpovlTbc_JdfEQRQs5BBAR5dZv2OsI8UP/pubhtml


Storvorde-Sejlflod Samråd 

 

Referat 
 
1. Status på Aalborg Kommunes godkendelse af vedtægter for Storvorde Sejlflod  

Samråd. (Mail 9/1 fra kommunen; paragraffen med muligheden for eksklusion, skal  
ud af vedtægterne): 
Til GF indføjes et punkt med afskaffelse af eksklutionsparagraf. 

2. Forberedelse af GF. Hvad skal vi huske? 
Dagsordensudkast (Thor, husk Eksklutionsparagraffen). 

3. Status på udsendelse af udsendelse af indmeldelser i Storvorde Sejlflod Samråd,  
Foreløbigt udsendt til følgende foreninger, Link, dog har jeg dobbeltsendt enkelte,  
via mailadresser jeg har fundet på Aalborg Kommunes hjemmeside: 
Thor kigger på at søge virksomheder, og institutioner, og får sendt indmeldelser ud.  
Sammen med udsendelsen udsendes invitation til GF. 

4. Status på tilskud fra Aalborg Kommune: 
Tilskudsansøgninger på vej fra Kommunen. 

5. Status på oprettelse af mailadresse for samrådet, (Jeg har tidligere arbejdet på at få  
en gratis løsning hos Google, men  et samråd opfylder ikke kravene. En løsning  
koster koster €4 eller €8 pr. md., alt efter ønsket serverplads): 
Thor arbejder videre med at få oprettet mail og serverplads hos google. 

6. Hvervning af medlemmer til samrådsbestyrelsen, status: 
Vi arbejder videre med at finde bestyrelsesmedlemmer. 

7. Fotos af Samrådet, postes hvor? og hvordan? 
Foto, efter GF. 

8. Koordinering af aktiviteter og arrangementer. Herunder kommunikation og  
opgavefordeling: 
“Kalender” på 9280. Åben hal, Kræmmermarked, Gymnastikopvisning, SSB aften, 
Halbal, (Thor spørger Lone ang. Arr. på biblioteket). 

9. Status sundhedshus og læger: 
Lene kontakter Mikkel Grimmeshave (Aalborg Kommune ang. projektet med 

 Sundhedshuset, for yderliger information).  
10. Eventuelt: 

Kontakt til nabosamråd, angående busforbindelse (nedlæggelse af linie 2). 
Motionscenter. Lene og Louise arbejder videre med en kontakt.  

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQ8d1VvOa_WTG6iKn-SchqhHth7ZotGnlb0MQJfJB2z8lIkpovlTbc_JdfEQRQs5BBAR5dZv2OsI8UP/pubhtml


Storvorde-Sejlflod Samråd 

Samrådet søger at komme på besøg i det gamle AMU-center, for at se faciliteter.  



Storvorde-Sejlflod Samråd 

 
 
 
 
 
 
 


