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Storvorde   2019-12-17  

Bestyrelsesmøde  
17.   december   kl.   19   i   “Den   Gamle   Brugs”   i   Storvorde.  

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

1. Godkende   dagsordenen.  
2. Godkendelse   af   referat   fra   sidste   møde.  
3. “Spis-sammen”   arrangement   sammen   med   Aktivitetscenter.  
4. Info   fra   mødet   med   kommunen   vedrørende   bymidten.  
5. Mail-information   til   medlemmer  
6. Evt.   information   fra   Carsten   vedrørende   etape   2   Outdoorcenter.  
7. Info   bl.   a.   vedrørende   Kultur-   og   Idrætscenter.  
8. Nytårsmarch   -   status   på   poster.  
9. Forespørgsel   fra   Bente   Andersen   på   lån   af   Brugsen.  

Se   nederst.  
10.Aktivitet   ved   byfest  
11. 9280-udvalget   -   samarbejde   med   Menighedsråd  
12.Mødedatoer   indtil   GF  
13.Eventuelt  
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Referat  
1. Godkende   dagsordenen.  

Godkendt  
 

2. Godkendelse   af   referat   fra   sidste   møde.  
Godkendt  
 

3. “Spis-sammen”   arrangement   sammen   med   Aktivitetscenter   d.   23.   April   2019  
BFSS   giver   3000,-   i   tilskud   til   dette.  
Vi   vil   holde   fast   i   at   alle   hjemmeboende   børn   er   gratis.  
 

4. Info   fra   mødet   med   kommunen   vedrørende   bymidten.  
Der   ligger   en   plan   for   bymidten   med   små   justeringer   i   forhold   til   oplæg   og   ideer   fra  
fra   workshop.   Kommunen   har   2,5   mill.   Til   ikke-trafikerede   områder.  
Kommunen   forhandler   med   Salling-Group   omkring   en   dagligvarebutik.  
 

5. Mail-information   til   medlemmer  
Lene   og   Finn   skriver   videre   på   mailen   og   sender   den   ud.  
 

6. Evt.   information   fra   Carsten   vedrørende   etape   2   Outdoorcenter.  
Kommunen,   en   planlægger,   en   biolog   og   gik   tur   ved   Tekniksporet.  
Der   var   kommet   klager   vedrørende   “Gyvelkvælerplanten”   
Der   er   lavet   1200   m   spor   men   kun   tilladelse   til   800   m.  
Der   bliver   ændret   et   mindre   sløjfe   for   at   imødekomme   bevaring   af   planten.  
 
Naturlegepladsen   ovenfor   Tofthøjparken   skal   trækkes   tilbage   i   terrænet.  
Tårnets   placering   vil   blive   endelig   bestemt   ved   hjælp   af   en   drone.  
Placering   af   helter   og   pandekagehus   vil   blive   vendt   med   beboere   i   området.  
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7. Info   bl.   a.   vedrørende   Kultur-   og   Idrætscenter.  

Lene   informerede   fra   mødet   med   kommunen   d.   26/11-2019.  
BFSS   vil   tage   initiativ   til   et   møde   mellem   få   inviterede   gæster   for   at   finde   form   at  
arbejde   videre   med   konceptet.  
 

8. Nytårsmarch   -   status   på   poster.  
Indbydelsen   er   på   9280.   Posterne   er   i   støbeskeen.  
 

9. Forespørgsel   fra   Bente   Andersen   på   lån   af   Brugsen.  
De   er   velkommen   til   at   benytte   Brugsen   gratis   som   andre   foreninger.  
 

10.Aktivitet   ved   byfest  
De   grove   streger   for   byfesten   er   slået.  
BFSS   vil   stå   for:  
At   være   koordinerende   for   musikken,   primært   fra   skolen.  
Brætspil   -   måske   en   backgammon-turnering.  
 

11. 9280-udvalget   -   samarbejde   med   Menighedsråd  
BFSS   går   sammen   med   andre   foreninger   og   arrangerer   Alsangsaften   4.   maj   2020.  
 

12.Mødedatoer   indtil   GF  
Nytårskur   1.   Februar   hos   Lene   og   Finn.  
Møde   i   bestyrelsen:  
28.   Januar   i   Brugsen   kl.   19.  
11.   Marts   i   Brugsen   kl.   19.  
 

13.Eventuelt  
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…………….  
Vedr.   pkt.   9  
Som   aftalt   i   telefonen   sender   jeg   en   mail   omkring   vores   ønske   om   at   låne/leje   ”den   gamle   Brugs”  
  
Vi   er   en   børne-   og   ungdoms   foreningen   som   tidligere   altid   har   lavet   aktiviteter   i   vores   DUI   Hus   i  
Aalborg,   men   nu   har   vi   prøvet   at   flytte   vores   aktiviteter   ud   af   huset.  
  
Vi   har   i   efterårssæsonen   2019   lavet   MGP   Dans   for   børn   (aldersgruppen   4-9   år)   på   Storvorde  
Plejehjem   fordelt   på   2   hold   af   ca.   12   børn.  
På   plejehjemmet   har   vi   fået   lov   til   at   være   i   en   af   deres   opholdsstuer,   og   det   var   en   god   oplevelse  
både   for   børn   og   ældre.  
Men   vi   har   en   udfordring   i   forhold   de   ventende   forældre,   de   var   nødsaget   til   at   sidde   på  
gangarealerne   og   dette   skaber   for   meget   uro   for   plejehjemmets   beboere.  
Derfor   vil   vi   gerne   prøve   at   flytte   vores   aktivitet   til   et   andet   sted   i   Storvorde.   Så   derfor   kontakter   vi  
jer   for   at   høre   om   vi   kunne   være   i   den   gamle   brugs   mandag   eftermiddag   fra   kl.   16.00   til   kl.   17.30.  
Vores   MGP   dans   løber   over   10   gange   og   vi   vil   gerne   starte   op   i   løbet   af   januar/februar   måned  
2020  
  
Håber   på   et   positivt   svar  
  
Med   venlig   hilsen  
  
  
Bente   Andersen  
  
DUI   Leg   og   Virke  
Østre   Allé   89  
9000    Aalborg  
98   12   29   00  
Mail;    BenteA@dui.dk  
………………………..  

mailto:BenteA@dui.dk

