
Storvorde-Sejlflod Samråd 

Storvorde 2019-02-26 

Bestyrelsesmøde 
Sted: Den Gamle Brugs i Storvorde 
Dato: Dato kl. 8.30 - 10.30  

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

Afbud: 
Navn: Tonny Tvorup Jensen, Camilla Kjær Henningsen 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af Dagsorden. 

 
2. Godkendelse af referat fra foregående møde. 

 
3. Gratis løsning. Mail: storvorde.sejlflod.samraad@gmail.com er oprettet, ligeledes er 

der tilknyttet 15 Gb serverplads hos google, samt en kalender. Hvordan deles vi om 
adgangen, og hvem sender mails? Evt. Oprettelse af “alias”, hos medlemmer af 
samrådsbestyrelsen. (Thor) 
 

4. Cvr. hvor langt er vi, og planen fremad. Hvem opretter i cvr. Og hvad er praktisk 
mht. Nemid. 
 

5. Indkaldelse til borgermøde (28/3) ang. lokalplan, og trafikale forhold omkring ny 
udstykning mellem Storvorde og Kirkebakken i Sejlflod. Annoncering? Opslag? 
Status på præsentation v/kommunen. Booking af Brugsen. Aalborg Kommune. 
 

6. Motionscenter. Hvad er der på vej, og hvor er vi som samråd i denne forbindelse? 
 

7. Afvikling af GF. Forslag til dirigent. 

mailto:storvorde.sejlflod.samraad@gmail.com
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8. Tryghedsvandring - dagsorden til kommunen udfærdiges (Lene) (Drejeborg fra 
Aalborg kommune) 
 

9. Henvendelse til medsamråd vedr. busdrift (Lene) 
 

10.  Sundhedshus, borgermøde, abonnement på Kommunal Sundhed? 
 

11.Danmarks officielle affaldsindsamling 31/3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1pQECjcbqBE6sWwJ33kJXiRVDgLy9rOZG
https://drive.google.com/open?id=1pQECjcbqBE6sWwJ33kJXiRVDgLy9rOZG
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Referat 
 

1. Vi arbejder på at have en fast/ensartet dagsorden til vore møder. 
 

2. Rettelse påført angående start af byggeri, det nye sundhedshus. Byggeriet starter i 
uge 21, ikke som tidligere anført i uge 19. 
 

3. Foreløbig aftale er at Samrådets formand og sekretær har direkte adgang til mailen, 
mens sekretæren sørger for at distribuere mails til bestyrelsesmedlemmerne.  
 

4. Louise opretter samrådet i cvr. 
 

5. Jørgen har opstillet en indkaldelse til borgermødet. Jørgen samler op og sender til 
Thor for distribution af opslag på sociale medier, og ophæng i Bibliotek, klubber og 
hallen. 
Jørgen tager kontakt til kommunens repræsentant til mødet, for planlægning. 
 

6. Lene har henvendt sig til ung Aalborg, så de kan gå videre med muligheden for 
etablering af et motionscenter i det gamle amu-center. 
 

7. Vi arbejder med at finde en dirigent til afvikling af GF.  
 

8. Liste over steder til tryghedsvandring. To vandringer, en i dagslys, og en i mørke. 
1. Amu-centeret 
2. Det gamle Rådhus 
3. Bymidten 
4. Kirken 
5. BMX-banen 
6. Børnehaven Tofthøj 
7. Tennisklubben 
8. FDF 
9. Børnehaven Troldhøj 
10. Tofthøjskolen / Hallen 
11. Imer Bytyqi (spørg hos Imer) 
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Lene arbejder videre på en færdig dagsorden for tryghedsvandring. 
 

9. Lene har henvendt sig til omkringliggende samråd. I Klarup er der allerede igangsat 
underskriftsindsamling for bevarelse / styrkelse af busdriften. I Gistrup arbejdes der 
også på at sikre at der ikke kommer forringelser i busdriften. 
Lene forsøger at indhente information om fremtidens offentlige transport i 
landdristrikt. 
 

10.Vi følger op på dette punkt på kommende møde 
 

11.Affaldsdag. Vi tager muligheden for at lave et arrangement omkring denne dag 
31/3, og diskuterer muligheden for om vi skal arrangere aktivitet omkring denne 
opgave, evt. Til næste år. Arrangement i koordinering med Borgerforeningen.  

 
 
 
 
 
 
 


