
Storvorde-Sejlflod Samråd 

Storvorde 2019-02-05 

Bestyrelsesmøde 
Sted: Den Gamle Brugs i Storvorde 
Dato: Dato 2019-02-05 kl 12:00-13:30 

Tilstede: 
Navn: Lene Porup, Eigil Kaasgaard, Camilla Kjær Henningsen, Jørgen Norup,  
Thor Sørensen 

Afbud: 
Navn: Louise Sofia Larsen 

Dagsorden: 
1. Forberedelse af GF, udkast til dagsorden.  
2. Opfølgning på udsendelse af indmeldelser til samrådet, evt. Udarbejdelse af 

“rykkerskrivelse”. 
3. Status på tilskud fra kommunen. (Link til ansøgning af midler). 
4. Udarbejdelse af beretning til kommunen, senest 1. April. 
5. Lokalplanforslag ang. ny udstykning. (trafikale forhold, vejføring) 

Henvendelse fra Lars Peter Frisk til Samrådet, gående på bekymring om trafikale 
forhold. 
Tillæg 8.011 Område vest for Tofthøjvej, Storvorde 
Udkast til Lokalplan 8-1-103 Boliger, vest for Tofthøjvej, Storvorde 

6. Status på hvervning af bestyrelsesmedlemmer. 
7. Status på oprettelse af mail/serverplads. 
8. Mail fra Kommunen om tryghedsvandring, Link 
9. Status på arrangementskalender. 
10.Status på sundhedshus og læger. 
11.Status på kontakt til nabosamråd, ang.linje 2/+Bus. 
12.Status på besøg på Gl. AMU-center 
13.Status på motionscenter. 
14.Evt. 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRKw0HmhDyYUKjS7ZzjVIeh1ACPJb0PqNipPuc4LDp0oygq9bnI38ZY3dsrTI0uhQXKNSbms0Ayzafw/pub
https://aalborg.project.emply.net/recruitment/vacancyAd.aspx?publishingId=fe0d10ba-f348-41fa-9031-58320f957910
https://www.aalborg.dk/usercontrols/AalborgKommune/Referater/Pdf.aspx?pdfnavn=19936463-20109524-1.pdf&type=bilag&pdfid=104791
https://www.aalborg.dk/usercontrols/AalborgKommune/Referater/Pdf.aspx?pdfnavn=19958768-20149309-1.pdf&type=bilag&pdfid=104793
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTIZenuI-vCbgoCBFA5A4ErnN9k_HXtESthUEvtNuKM_KTQDe7BgTBWmN0IaAaSoKxi-C5QbbDb20e2/pub


Storvorde-Sejlflod Samråd 

Referat 
1. (Jørgen) 
2. Rykkerskrivelse til foreninger og virksomheder. 
3. Link til ansøgning om midler er modtaget fra kommunen, ansøgningsfrist  

1. April, sammen med afrapportering til kommunen. 
4. Lene arbejder på at fremlægge udkast til beretning, inden næste møde.  
5. Borgermøde om lokalplan for boliger, vest for Tofthøjvej. Jørgen udarbejder 

udkast til invitation. Torsdag 28/3 i Brugsen. Lene ringer til kommunen 
angående kommunal præsentation af lokalplanforslaget. 

6. Camilla Kjær Henningsen er indtrådt i samrådsbestyrelsen. (Thor prøver igen 
Tonny, fra skolebestyrelsen) 

7. Arbejder videre, med mailsystem, evt. domænedeling i en eller anden form, 
med 9280.dk 

8. Tryghedsvandring. Samrådet vil gerne holde møde med kommunen om de 
grønne områder. (hvert medlem i samrådet må til næste møde overveje, 
hvad man kan ønske i byen, mht. grønne områder). 

9. Vi arbejder videre med at få flere aktiviteter fra foreninger, i kalenderen. 
10.Sundhedshus. Bygningen af det nye sundhedshus, starter i uge 19. Vi 

udarbejder tekst til opslag på hjemmesider og sociale medier. 
11.Lene rykker Mette Kristoffersen om oplysninger ang. Ny dagligvarebutik. 
12.  Lene og Louise har kigget på faciliteter. Tages op igen på næste 

samrådsmøde. 
13.  14. Plads og rammer eksisterer, med mulighed for at etablere et 

fitnescenter.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


