Referat - 03 OKT 2017
Tilstede:
Peter Geert Aas
Erling Larsen
Johannes Elsnab
Jesper Kirk
Kirsten Buus
Karsten Nielsen
Kesse
Lotte Sørensen
Ruben Lambertsen
Afbud:
Camilla Kirk
Susanne Nielsen
Lise Nielsen
Dagsorden:
1. Siden sidst
a. Opdateret projektbeskrivelse (Jesper og Peter)
b. Nyt fra Malene Urup (Susanne)
c. Arkitekt Mogens Pedersen (Johannes Elsnab)
d. Tilbud fra Vodskov Lyd og Billede (Jesper)
e. Projekt Udvikling i din by, styregruppemøde (Jesper)
2. Finansiering
a. Den Grønne Ordning (Jesper og Peter)
b. Support Skrab (Peter)
c. Home Prisen (Peter)
d. Budget og tilbud
3. Næste møde
1. Siden sidst
a. Opdateret projektbeskrivelse
Vivi, Peter og Jesper har justeret projektbeskrivelsen efter de anvisninger Bent er kommet med.
Beskrivelsen ligger på OneDrive
Efter mødet: der er modtaget yderligere tilbagemelding på den nye projektbeskrivelse som
indarbejdes.
b. Nyt fra Malene Urup
Da Susanne ikke deltog udskydes punktet til næste møde.
c. Arkitekt Mogens Pedersen
Johannes har talt med arkitekt Mogens Pedersen. Han vil gerne stå som byggeleder, men da
tegningerne allerede er lavet af KAAI, kan han ikke overtage dem.
Udgift til arkitekt er medtaget i etableringsbudget.
d. Tilbud fra Vodskov Lyd og Billede
Vi har modtaget tilbud på audio og video. Det stemmer overens med det vi har budgetteret
med. Etablering af teleslynge er en ekstra omkostning, men det grundlæggende skal tages med
i etableringen, så teleslynge efterfølgende kan opsættes.

e. Projekt Udvikling i din by, styregruppemøde
Jesper har deltaget i styregruppemøde.
Der er stor opbakning til vores projekt fra de deltagende byer.
2. Finansiering
a. Den Grønne Ordning
Ansøgning er sendt til Aalborg Kommune. Her samles alle ansøgninger og videresendes til
Energinet.dk
Der er søgt om 1.1 mio.
Jane følger processen ved Aalborg Kommune og holder os orienteret.
b. Support Skrab
Support Skrab er en løsning der kan anvendes til at samle penge ind. Informationsmaterialer er
modtaget og drøftes på næste møde.
c. Home Prisen
Projektet er indstillet til Home prisen.
d. Budget og tilbud
Der er behov for at tilbud revideres og kontrolleres, så de er up to date, så de derfor kan virke
som dokumentation for etableringsbudgettet.
3. Næste møde
a. 14 NOV 2017, kl. 1930 ved Peter, Hølundvej 40
b. Jane deltager i mødet
c. Foreløbig dagsorden:
i.
Aalborg Kommune (Jane)
ii.
Siden sidst
1. Nyt fra Malene Urup (Susanne)
iii.
Finansiering
1. Support Skrab
2. Status på den Grønne ordning og Home prisen
3. Overførsel af penge til 2018
iv.
Plan B
1. Hvad nu hvis….

