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Storvorde-Sejlflod Samråd 

Referat. 

1. Dirigent:  
Samrådsbestyrelsen valgte Finn Lauridsen som dirigent for 
Generalforamlingen. 
 

2. Referent:  
Samrådsbestyrelsen valgte Thor Lilballe Sørensen som referent. 
 
3. Formand Lene Porups beretning: 
Beretning 2018/19 Storvorde-Sejlflod Samråd 
 
Storvorde og Sejlflod var i begyndelsen af 2018 en del af det tidligere Båndbyernes 
Samråd. Det var i dette samråds regi, der blev formuleret støtteerklæring til Aalborg 
Kommunes ansøgning om midler fra den statslige pulje til etablering af 
sundhedshuse i hele landet. Aalborg Kommune modtog senere på året ikke mindre 
end 15.750.000 kr til opbygning af sundhedshus i en del af Storvorde Plejehjem og 
Aktivitetscentret.  
Det er denne stafet, som vores nye samråd, Storvorde-Sejlflod Samråd har 
overtaget. 
 
Båndbyernes Samråd vedtog i maj 2018 enstemmigt, at ansøge Aalborg Kommune 
om, at blive opløst og i stedet danne to nye samråd - et for Gudumholm, Gudum, 
Gudumlund og Lillevorde og et andet for Storvorde og Sejlflod. Dette ønske blev 
efterkommet fra Aalborg Kommunes side allerede i løbet af sommeren 2018. 
 
Den 7. november 2018 afholdtes der stiftende generalforsamling i det nye 
Storvorde-Sejlflod Samråd. De fremmødte vedtog at bestyrelsen kunne bestå af syv 
medlemmer og at der kunne indsuppleres løbende, hvis denne ikke var fuldtallig. 
Den nye bestyrelse konstituerede sig som følgende: 
 
Formand Lene Porup FDF 
Sekretær Thor Lillballe Sørensen SSB  
Kasserer Louise Larsen GIF 
Næstformand Eigil Kaasgaard BFSS 
 
Bestyrelsen i Storvorde-Sejlflod Samråd har arbejdet målrettet på at repræsentere 
foreningslivet, institutionerne og erhvervslivet i Storvorde-Sejlflod bredest muligt ved 
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at gøre en del lobbyarbejde, og bestyrelsen består her ved samrådets første 
ordinære generalforsamling af syv medlemmer. 
 
Indsupplerede: 
Jørgen Norup Centerrådet 
Camilla Kjær Henningsen HK89 
Tonny Tvorup Jensen Skolebestyrelsen 
 
Siden opstarten har samrådets bestyrelse været beskæftiget med at etablere sig som 
forening og promovere sig i forhold til øvrige foreninger, institutioner og erhvervsliv i 
området.  
Vi arbejder målrettet på at den enkelte borger og foreningerne skal kende til 
samrådet, og kende til, hvad samrådet er for en størrelse. Vi opfordrer alle foreninger 
i området til at melde sig ind i Samrådet, for den vej at få adgang til indflydelse og 
eller information; men høj grad også for at gøre samrådet stærkt og indflydelsesrigt i 
forhold til kommunen. Det har vi primært gjort ved mund til mund, mails, facebook 
opslag samt en særlig indsats for at informere og nå bredt ud til borgerne på den 
fælles hjemmeside 9280.dk. Vi vil fortsætte med at minde foreningerne om at melde 
sig ind. Der er nemlig ingen gode argumenter for ikke at være medlem af samrådet. 
Hjemmesiden har BFSS taget initiativ til, og den har til hensigt at rumme alle 
informationer om området og dets udvikling, der vedrører eller måtte interessere 
borgerne. Det er et langt og sejt træk, men samrådet vil sørge for, at vi holder kursen 
og farten. 
 
Samrådet arbejder på at komme tæt på informationer og på indflydelse i forhold til 
det nye sundhedshus i Storvorde, og det vil vi gerne gøre sammen med de øvrige 
samråd i tidligere Sejlflod Kommune. 
 
Samrådet støtter op om at borgerforeningen etablerer medborgerhus i det tidligere 
rådhus lige ved siden af biblioteket, og vi ser meget gerne at også andre foreninger 
anvender huset. Jo mere vi får øjnene op for - at samarbejde om tingene - er positivt, 
jo mere er Aalborg Kommune tilfredse med os og, med andre ord, jo mere får vi at 
gøre med. 
 
Der er store planer og store projekter på vej i Storvorde. Byudviklingsprojekter der 
ligger i dvale og venter på at blive iværksat, men det kræver medborgere, der finder 
det spændende og vigtigt at tage fat på det sammen med andre og os. Samrådet 
spiller en central rolle i forhold til at koordinere og sætte mennesker og foreninger 
sammen. 
 
Samrådet er medarrangør af borgermøder i Den Gamle Brugs i Storvorde 
vedrørende bymidten, og den nye udstykning vest for Tofthøjvej mellem Sejlflod og 
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Storvorde.  
Senere på foråret arrangerer vi sammen med borgerforeningen og Aalborg 
Kommune et borgermøde vedr. det nye læge- og sundhedshus. 
 
Når vi gør tingene sammen så bliver resultaterne større og bedre, og byen bliver 
stærkere fordi vi får et bedre sammenhold; og vi bliver stolte over det, vi udretter 
sammen. 
Hvad vi ikke skal underkende, “det bliver meget sjovere at være frivillig”. 
Vi har forskellige opgaver i samrådet, men en opgave er vi helt fælles om og den er 
lige stor for os alle. Det er udbredelsen af kendskabet til Storvorde-Sejlflod Samråd. 
 
Tak for ordet. 
 
Lene Porup 
Formand 
 
 
4. Regnskab:  
Samrådets eneste udgiftspost til dato, har været annonceringen af 
Generalforsamlingen i Østhimmerlands Folkeblad, derfor foreligger der 
ikke et egentligt regnskab. Samrådet indhenter i forbindelse med 
stiftelsen af foreningen, og godkendelsen af de reviderede vedtægter og 
disses godkendelse af Aalborg Kommune, cvr. Nummer. Der oprettes 
også en foreningskonto hos Spar Nord. 
 
5. Vedtægter for Storvorde-Sejlflod Samråd 
Ændringer/tydeliggørelse: 
 
§4 Eksklusion: Udgår 
Aalborg Kommune kan ikke godkende denne paragraf for oprettelse af 
Samrådet. Paragraffen skal således udgå for at Aalborg Kommune kan 
godkende oprettelsen af Samrådet.  
Generalforsamlingen godkender, at paragraf 4 udgår. 
 
§5 eksisterer ikke. Sætternissen har været på spil og sprunget fra 
§4 til §6 i vedtægterne 
Generalforsamlingen godkender kontinuerlig sammenhæng i paragraf 
numrene. 
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§ 1 Formål: Tydeliggørelse af formulering 
Hidtidig formulering: Samrådets formål er at udvikle samarbejdet 
mellem institutioner, klubber, foreninger, almennyttige tiltag og borgere, 
hjemmehørende i Storvorde/Sejlflod samt være talerør til kommunen i 
dette arbejde. 
Ny formulering: Samrådets formål er at udvikle almennyttige tiltag til 
gavn for og i mellem institutioner, klubber, foreninger og borgere, 
hjemmehørende i Storvorde og Sejlflod samt at være talerør til 
kommunen i dette arbejde. 
Generalforsamlingen godkender ny formulering. 
 
§ 6, nu §4 Generalforsamlingen: Tydeliggørelse af sætningen med 
stemmeberettigelse 
Hidtidig formulering: 
Hvert medlem af Samrådet har maksimalt to stemmeberettigede 
deltagere. 

Ny formulering: 
Hvert medlem af bestyrelsen i Samrådet har 1 (én) stemme, og hvert 
medlem af Samrådet har 1 (én) stemme. 
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 
Det meddeles dirigenten før afstemning, hvorledes medlemmet er 
stemmeberettiget. 

Generalforsamlingen godkender ny formulering. 

6. Forslag: Ingen indkomne forslag 
 
7. Valg til samrådsbestyrelsen:  
På valg på Generalforsamlingen er i følge vedtægterne i ulige år 
formanden og sekretæren. Lene Porup modtog genvalg som formand, 
og Thor Lilballe Sørensen modtog genvalg som sekretær.  
De indsupplerede medlemmer, siden afholdelse af den stiftende 
generalforsamling, fortsætter som medlemmer af samrådsbestyrelsen, 
så der nu er 7 medlemmer i samrådsbestyrelsen.  
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8. Intern revisor: 
Som intern revisor valgtes Finn Lauridsen. 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 


