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Storvorde   2019-11-6  
 

Bestyrelsesmøde   6.   november   kl.   17   i   “Den   Gamle   Brugs”   i   Storvorde.  

Tilstede:  
Lene   Porup   (formand)  
Jonas   Winther  
Eva   Ransborg  
Eigil   Kaasgaard  
Carsten   Jahn   Hansen   (næstformand)   Afbud  
Finn   Lauridsen   (sekretær/kasserer)  
 
Dagsorden  
 

1. Godkende   dagsordenen.  
2. Godkendelse   af   referat   fra   sidste   møde  
3. Kultur-   og   medborgerhus,   hvad   nu!  
4. Forskønnelse   af   bymidten  
5. Julehygge   på   Torvet  
6. Steen   Hildebrandt  
7. Nytårsmarch  
8. Kommunikation/tryksager  
9. Fjernvarme   (Eigil)  
10.Kultur-   og   Idrætscenter  
11. Næste   møde  
12.Eventuelt  
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Referat  
1. Godkende   dagsordenen.  

Godkendt!  
 

2. Godkendelse   af   referat   fra   sidste   møde  
Godkendt!  
 

3. Kultur-   og   medborgerhus,   hvad   nu!  
Vi   har   sendt   et   skriftligt   afslag   på   tilbuddet   fra   kommunen.  
Grundlæggende   kan   vi   ikke   få   lov   til   at   gøre   det   med   huset   som   vi   blev   stillet   i  
udsigt.   Samarbejde   med   biblioteket   kombineret   med   stedet   for   de   unge   og   gamle,  
kan   ikke   lade   sig   gøre   på   de   præmisser   som   kommunen   i   den   sidste   del   af  
processen   begrænsede   omfanget   til.  
 
Når   vi   skal   ud   af   den   gamle   brugs   i   nær   fremtid,   så   må   vi   virke   i   de   lokaler   der   er  
hos   de   andre   foreninger,   Sognegården   og   måske   i   det   gamle   Amu-center.  
 
De   ting   vi   har   i   Brugsen   må   vi   søge   kommunen   om   opbevaring   for.  
 

4. Forskønnelse   af   bymidten  
Kommunen   arbejder   i   skrivende   stund   på   et   møde   d.   28/11-2019   i   “Den   Gamle  
Brugs”   hvor   der   skal   samles   så   mange   interessenter   og   brugere   som   muligt.  
BFSS   afventer   dagsordenen   for   at   se   hvilken   rolle   vi   kan   spille   fremadrettet.  
 

5. Julehygge   på   Torvet  
Vi   samarbejder   med   Café   Mundtøjet,   Imar,   FDF,   Butikken   samt   Musik   og   Sjov,   om  
at   skabe   julehygge   på   torvet   d.   15/11-2019.  
Der   er   lavet   opslag   og   fjernvarmen   vil   byde   ind   med   godter   i   julemandens   sæk.  
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6. Steen   Hildebrandt  

Arrangementet   på   skolen   med   Steen   Hildbrandt   d.   31/10-2019   er   flyttet   til  
14/5-2020.  
Lene   kontakter   Tonny   og   afklarer   med   lokaler.  
 

7. Nytårsmarch  
Vi   afholder   endnu   engang   Nytårsmarch   1-1-2020  
Tidspunktet   rykkes   frem   til   kl.   13,   så   vi   ikke   overlapper   med   gudstjenesten.  
Eigil   og   Eva   står   for   suppen   og   afvikling   af   dagen.  
Finn   laver   indbydelse   og   poster   til   løbet.  
Lene   laver   suppe  
 

8. Kommunikation/tryksager  
Der   er   uddelt   1500   A5   kort   til   alle   husstande   i   Storvorde   og   Sejlflod.  
Der   er   tilkøbt   et   modul   til   automatisk   udsendelse   af   mail   vedrørende   fornyelse   af  
medlemskab.  
Finn   sender   en   mail   til   alle   medlemmer   og   informerer   om   det.  
Alle   5.   Klasser   har   designet   et   klimakort   i   forbindelse   med   tema   på   skolen.   Dette  
design   vil   vi   anvende   på   den   ene   side   af   et   A5   kort,   og   tilføje   invitationen   til  
arrangementet   med   Steen   Hildebrandt   på   siden.  
 

9. Fjernvarme   (Eigil)  
Fjernvarmen   kommer   til   byen,   da   der   er   opnået   40   %   tilslutning.  
Det   er   aftalt   at   de   deltager   ved   Julehygge   på   Torvet.  
  



Mødereferat   -   Borgerforeningen   Storvorde-Sejlflod   -   BFSS  

 
10.Kultur-   og   Idrætscenter  

Det   positive   er   at   der   pt.   er   afsat   penge   til   en   mindre   udbygning   af   hallen.  
Samrådet   deltager   ved   mødet   d.   26/11,   men   konceptet   er   fra   starten   en  
grundlæggende   tanke   fra   Borgerforeningen.  
Mødet   d.   26/11-2019   er   med   Fritidschefen   Erik   Kristensen   AK,   Søren   Ørgaard   AK,  
Steen   Kristensen   SSB,   Lars   Peter   Frisk   Halbestyrelsen,   Camilla   Kær   Henningsen  
HK89   og   Lene   Porup   Formand   Samråd   og   borgerforening   i   Storvorde   og   Sejlflod.  
Her   skal   de   afdække   interessen   for   et   Kultur-   og   idrætscenter.  
 

11. Næste   møde  
17/12-2019   kl.   19   i   Brugsen  
 

12.Eventuelt  
 


