
Referat – 14 NOV 2017 
 
Tilstede: 
Peter Geert Aas 
Jesper Kirk 
Kirsten Buus 
Karsten Nielsen 
Kesse 
Lotte Sørensen 
Vivi Olesen 
Jane Tange, Aalborg Kommune 
  
Afbud: 
Camilla Kirk 
Susanne Nielsen 
Lise Nielsen 
Erling Larsen 
Johannes Elsnab 
Ruben Lambertsen 
 

Dagsorden: 
1. Siden sidst 
2. Aalborg Kommune (Jane) 
3. Finansiering 

a. Den Grønne Ordning (Jane, Jesper og Peter) 
b. Support Skrab (Peter) 
c. Øvrige ansøgninger (Alle) 

i. Nordea fonden 
ii. VELUX fonden 

d. Overførsel af bevillinger til 2018 
e. Forhånds udlejning 

4. Eventuelt 
5. Næste møde 

  
1. Siden sidst 

a. Homeprisen fik vi desværre ikke. 
b. Susanne har kontaktet Malene Urup igen. Afventer svar. 

  
2. Aalborg Kommune (Jane) 

a. Der skal udfærdiges helt skarpe budgetter, så vi har de helt reelle tal. Dels skal det bruges til 
ansøgninger til fonde dels skal det anvendes til at klarlægge nøjagtig hvad vi mangler at samle 
ind. 

b. Der skal allerede nu søges om byggetilladelse. 
c. Projektgruppen skal fortsat holde øje med at søge fonde. 
d. Prøv RealDania "Underværker" igen. De kører sidste runde i begyndelsen i 2018. Et lignende 

projekt i Gudum fik en bevilling ved 3. forsøg. 
 
  



3. Finansiering 
a. Den Grønne Ordning 

Projektet er blevet indstillet til kr. 500.000, men det mangler stadig den endelig godkendelse 
fra EnergiNet. Svar senest 20 FEB 2018. 
Pba. dette, vil Aalborg Kommunes bevilling bliver overført til 2018 

b. Support Skrab 
Support Skrab er en løsning der kan anvendes til at samle penge ind.  
Informationsmaterialer er modtaget og drøftet. Det bliver umiddelbart ikke som en løsning. 

c. Øvrige ansøgninger 
i. Nordea fonden vil ikke bidrage med et beløb til huset, men en ansøgning om "en ting" fx 

inventar vil være realistisk. 
ii. VELUX fonden  

Ansøgning sendt 13 NOV. Der søges efter audio/video samt teleslynge - "den dyre 
model". 

d. Overførsel af bevillinger til 2018 
Der skrives til Ulsted og Hals fonden om overførsel 
Aktion: Peter 

e. Projektgruppen er af Aalborg Kommune blevet anbefalet at stemme dørklokker for at se om 
dele af de sidste penge kan skaffes ved "forhånds udlejning" af huset for fx 2000 kr. 
Bestyrelsen høres om dette. 
Aktion: Peter  
  

4. Eventuelt 
a. Der skal opstilles et "barometer" ved Trekanten, der viser hvordan det går med indtjeningen. 

Kesse finder et passende rør 
Der laves et banner om projektet til opsætning sammen med "barometer". 
Karsten taler med Klitgaard Reklame 

b. Det skal undersøges om arkitekt Mogens Pedersen kan få/købe tegningerne fra KAAI mhp. 
færdigtegning. 
Evt. udgifter skal klarlægges og budget sendes til Jane. 
Kesse taler med Mogens Pedersen 
  

5. Næste møde  
a. Foreløbig dagsorden: 

i. Siden sidst 
1. Nyt fra Malene Urup (Susanne) 

ii. Finansiering 
iii. Eventuelt 

 


