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Tid 11-06-2019  

Sted Den gamle Brugs i Storvorde 

Deltagere Lene Porup, Louise Sofia Larsen, Jørgen Norup, Thor Sørensen 

Afbud Eigil Kaasgaard, Camilla Kjær Henningsen 

Mødeleder Lene Porup 

Referent 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 

3. Punkter til/fra Aalborg Kommune 

4. Nyt fra Formanden/medlemmer 

5. Arbejdspapir vedr. 2019/2020, v. Jørgen 

6. Økonomi 

7. Almennyttige tiltag/arrangementer 

8. Fondsansøgninger 

9. Kommunikation 

10.Opsamling på møde med NRGi, Vindmøller på Vejrholm 

11.Eventuelt: 

Bæredygtighedsfestival: Mit forslag er at komme i dialog med skoleeleverne (og 

lærerne) ved at lave en lille pop-up/pop-in happening inden skoleferien. Jeg vil 

selvfølgelig få tilladelse af skoleledelsen forinden, men ellers forestiller jeg mig at 

gå på scenen sammen med Zacharias fra Center for Grøn Omstilling en morgen til 

morgensang og fortælle eleverne om ideen om Storvorde-Sejlflod på 

Bæredygtighedsfestival med en stand og en film. Jeg vil gerne at Thor tager billeder 

og at Jørgen skriver :-) 

Jeg skrev kort om det med Zacharias idag og han er positiv. Vi taler videre om det i 

morgen. 

 

Næste møde: 
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Referat: 

 

1. Godkendt 

2. Godkendt 

3. Kontakt fra Zacharias, angående plakater vedr. de 17 Verdensmål. Fotoudstilling på 

Huset i Hasserisgade, kan komme til Storvorde, efter bæredygtighedsfestival i 

september. 

4. 29/5, blev der optaget film i Storvorde-Sejlflod, financieret at 35 lokale 

erhvervsdrivende og foreninger, der skal promovere vores område. Filmen 

forventes at være færdig inden sommerferien. 

5. Se arbejdsdokument i særskilt mail. 

6. Intet nyt 

7. 24. september planlægges møde med lokale foreninger, vedr. fremtidigt 

idrætscenter i Storvorde Sejlflod. Der inviteres oplægsholdere fra hhv. DGI og 

Aulum Fritidscenter. 

8. Intet 

9. Intet 

10. Vi havde i eftermiddag besøg af NRGi, som fremlagde deres projekt for vindmøller 

på Vejrholm. Vejrholm ligger i det umiddelbare område øst for Lindenborg Å, nord 

for Egensevej, ikke at forveksle med Vejrholm i Aalborg Øst, tæt ved 

Grøndlandshavnen. 

NRGi udbad sig en positiv tilkendegivelse fra Samrådet om projektet, som de kunne 

give videre til Rådmanden for By- og Landskabsforvaltningen.  
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Vi mener i samrådet at Aalborg Kommune, og ikke samrådet skal tage stilling til, 

hvorvidt området er egnet til at indgå som vindmølleområde i en kommende 

kommuneplan.  

11.Samrådet bakker op om initiativet, som et almennyttigt grønt tiltag, både på skolen 

og deltagelsen på Bæredygtighedsfestivalen. 
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