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Ordinær Generalforsamling 
Sted: Stationsvej 5D, Den Gamle Brugs i Storvorde 
Tid: Onsdag 26. Februar 2020 kl. 19 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Formandens beretning om samrådets aktiviteter i det forgangne år. 
4. Det reviderede regnskab og forslag til budget forelægges til 

godkendelse. 
5. Eventuelt indkomne forslag. 
6. Valg til bestyrelse. 
7. Valg af intern revisor. 
8. Eventuelt. 

 
 

 
  



Storvorde-Sejlflod Samråd 

Referat. 
1. Finn Lauridsen 
2. Thor Lilballe Sørensen 
3. Årsberetning ved Formand Lene Porup: 

 
ÅRSBERETNING 2019 

STORVORDE/SEJLFLOD SAMRÅD 
Samrådets formål er at udvikle almennyttige tiltag til gavn for og imellem 
institutioner, klubber, foreninger og borger hjemmehørende i Storvorde og 
Sejlflod samt at være talerør til kommunen i dette arbejde. 
Samrådet har bestået af en syv mand stor bestyrelse, som har repræsenteret byens 
foreninger, institutioner og dermed borgerne bredt. 
Hvad vores formålsparagraf siger klart og tydeligt, arbejder samrådet for, ikke alene, men 
sammen med de øvrige foreninger at skabe events, fysiske rammer, muligheder indenfor 
handel, idræt, transport, forskønnelse etc. 
Vi har afholdt møde hver tredje uge i gennemsnit på nær i sommerperioden. Vi har 
arbejdet målrettet på at gøre opmærksom på vores eksistens og på vigtigheden af at alle 
foreninger bør melde sig ind i samrådet for på den måde at have så stærk en stemme i 
Aalborg kommune som muligt. Vi har været optaget af at følge med i det som foregår i 
vores kommune og i byrådssalen, og derfor har vi abonneret på dagsordner og lovpligtige 
annoncer fra kommunen. 
I den forbindelse har vi taget hjemmesiden 9280.dk til os og anvender den til at 
informere om vores aktiviteter både mødereferater, høringssvar og andre skrivelser, kan 
findes her. Vi opfordrer til at alle hjælper med at udbrede kendskabet til hjemmesiden. 
Samrådet har gjort et seriøst stykke arbejde for at følge udviklingen i den offentlige 
transport til og fra vores lokalområde. Vi arbejder selvfølgelig for at mulighederne 
forbedres. 
Aktiviteter: - Borgermøde med workshop vedr. forskønnelse af Storvorde Bymidte 
- Dialogmøde NRGi ved Allan Dahl Larsen 
- Inspirationsmøde vedr. Idræts- og kulturcenter i Storvorde 
- Borgermøde vedr. forskønnelse af bymidten 
- Samarbejde med lærer Mette Krogh Bonde og femte årgang på 
Tofthøjskolen om verdensmål nr.11 og 12 om rent miljø og bæredygtighed 
og af indsamling af affald. 
- Ovenstående samarbejde afsluttes i maj 2020 med en foredragsaften med 
Prof Steen Hildebrandt, der vil tale om børn, bedsteforældre og 
verdensmål. 
- Tryghedsvandring med Park og Natur, Familie- og Beskæftigelse, 
Sundhed- og Kultur, Politiet, Beredsstyrelsen og BFSS. Ruten gik fra Den 
Gamle Brugs ad stien til rekreativt område ved FDF. 
- Samrådet har haft flere møder og løbende kontakt med MTB klubben vedr. 
2. etape af Storvorde Outdoor Center. Arbejdet strækker sig ind i 2020. 
- Samrådet har gået Grøn Vandring gennem byen med Park og Natur. 
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Samrådet arbejder for en grønnere profil i Storvorde/Sejlflod. Vi ønsker 
udarbejdet en langsigtet helhedsplan for området med beplantning af 
træer, som kan vokse sig store og karakterfulde. 
Samrådet har sammen med BFSS arbejdet med ideen om et Kultur- og Medborgerhus i 
tilknytning til Storvorde Bibliotek, hvor byens borgere kunne mødes på tværs af aldre, køn 
osv. Dette arbejde hviler for nuværende. 
I forbindelse med at vi var initiativtager til inspirationsmøde til et nyt Idræts- og kulturhus i 
Storvorde, tog vi fat på et stort og et af de to sidste projekter i byudviklingskataloget for 
Storvorde/Sejlflod, nemlig multihuset der kan rumme alle byens borgere og give plads for 
udvikling og tilbud om nye aktiviteter. Jeg opfordrer det nye samråd til at holde fast i den 
røde tråd, der een gang er besluttet for Storvorde/Sejlflod - byudviklingskataloget, det 
findes på hjemmesiden. 
Høringssvar: Samrådet har indsendt høringssvar i forbindelse med lokalplaner over 
henholdsvis Boliger vest for Tofthøjvej og Bymidten i Storvorde. 
Vi har endvidere henvendt os til Aalborg Kommune i god tid inden lokalplanforslaget for 
udstykningen på Rødageren i forsøg på at påvirke kommunen til ikke at udvikle byen, så 
der opstår nye områder med trafikstøj i boligkvarterer. 
Alt i alt et spændende år i et ungt samråd, tusind tak for seriøst og godt samarbejde. 
Venlig hilsen 
Lene Porup 
Formand 
 

4. Godkendt 
5. Ingen indkomne punkter til dagsorden 
6. Der skal findes to nye medlemmer til bestyrelsen.  

Jørgen Norup og Louise Larsen ønsker ikke genvalg. 
7. Samrådet skal finde en ny intern revisor. 
8. Intet 

  
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 


