
Mødereferat   -   Borgerforeningen   Storvorde-Sejlflod   -   BFSS  

Storvorde   2019-9-30  
 

Bestyrelsesmøde   30.   september   kl.   19   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   og   forrige   møde  
3. Kultur-   og   medborgerhus,   hvor   er   vi?  
4. Inspirationsmøde   vedr.   Idræts-   kulturcenter  
5. Kommunikation/tryksager  
6. 9280.dk/   betalingsmodul?  
7. Deltagelse   ved   byfest  
8. Kommende   arrangementer  
9. Økonomi/Klaver  
10.Næste   møde  
11. Eventuelt  

 
 
  



Mødereferat   -   Borgerforeningen   Storvorde-Sejlflod   -   BFSS  

Referat  
1. Godkende   dagsordenen.  

 
2. Godkendelse   af   referat   fra   sidste   møde   og   forrige   møde  

Referater   fra   8/5   og   4/9   er   godkendt.  
 

3. Kultur-   og   medborgerhus,   hvor   er   vi?  
Efter   en   dialog   med   Aalborg   Kommune,   har   vi   diskuteret   præmissen   for   at   etablere  
Kultur-   og   medborgerhus   i   det   gamle   rådhus.  
Vi   laver   et   skriv   til   kommunen,   hvor   vi   beskriver   de   udfordringer   som   betingelserne  
skaber.   Præmisserne   lægger   op   til   at   det   skal   være   et   foreningshus,   men   vi   ønsker  
et   borgerhus.  
Vi   efterspørger   et   møde   med   kommunen   for   nærmere   afklaring.  
 
Uanset   udfaldet   af   det   møde,   så   arbejder   borgerforeningen   videre   med   at   skabe  
aktivitet   i   Den   Gamle   Brugs,   som   i   skrivende   stund   er   vores   fungerende  
medborgerhus.  
 

4. Inspirationsmøde   vedr.   Idræts-   kulturcenter  
Der   blev   afholdt   et   inspirationsmøde   i   Brugsen   hvor   der   blev   luftet   ideer   og  
muligheder   for   at   skabe   et   projekt   omkring   et   idræts-   og   kulturcenter.  
 

5. Kommunikation/tryksager  
Vi   gennemgår   kortet   igen   set   i   lyset   af   udviklingen   omkring   rådhuset.  
 

6. 9280.dk/   betalingsmodul?  
Vi   har   vedtaget   at   tilkøbe   betalingsmodul   på   9280.dk   til   arrangementer.  
 

7. Deltagelse   ved   byfest  
Jonas   deltager   tirsdag   d.   1/10   kl.   19   ved   SSB.   



Mødereferat   -   Borgerforeningen   Storvorde-Sejlflod   -   BFSS  

 
8. Kommende   arrangementer  

Lørdag   d.   6.   November   2019   Koncert   med   Sylvester   Larsen   &   Nåleøjet  
Fællesspisninger:   onsdag   d.   16.   oktober   2019   og   tirsdag   d.   5.   november   2019.  
Open   By   Night   fredag   d.   15.   November   2019  
 

9. Økonomi/Klaver  
BFSS   giver   2500,-   for   et   el-klaver   til   Brugsen  
 

10.Næste   møde  
Onsdag   d.   6/11-2019   kl.   17-19  
Tirsdag   d.   17/12-2019   kl.   18-20  
 

11. Eventuelt  


