
Øster	  Hassing,	  24.	  marts	  2015	  

Tilstede:	  
Pia	  Juul	  Eriksen	  (Aalborg	  Kommune,	  tlf.	  9931	  1941)	  
Arne	  Jacobsen	  (Gandrup	  Samråd)	  
Kirsten	  Buus	  
Lotte	  Sørensen	  
Lars	  Christian	  ”Kesse”	  Hansen	  
Leif	  Skov	  
Susanne	  Nielsen	  
Lise	  Nielsen	  og	  Ruben	  Lambertsen	  	  
Camilla	  og	  Jesper	  Kirk	  
Peter	  Geert	  Aas	  (notater)	  

Ikke	  tilstede:	  
Christian	  Solberg	  
Johannes	  Elsnab	  

Notater	  fra	  møde	  i	  GRP	  8:	  Fællesskab	  og	  aktiviteter	  i	  Øster	  Hassing.	  

Pia	  bød	  velkommen	  og	  forklarede	  formålet	  med	  mødet.	  

Kommunen	  ser	  2	  adskilte	  projekter	  –	  Forsamlingshuset	  og	  Sportspladsen.	  Aalborg	  Kommune	  har	  afsat	  en	  
pulje	  penge	  til	  renoveringer	  af	  Forsamlingshuse	  og	  en	  pulje	  til	  Projekt	  ”Udvikling	  i	  din	  by”.	  Mødet	  blev	  
herefter	  delt	  op	  i	  2,	  hvor	  der	  først	  blev	  drøftet	  mulighederne	  omkring	  Forsamlingshuset	  derefter	  
mulighederne	  omkring	  Sportspladsen.	  

De	  2	  dele	  er	  beskrevet	  på	  de	  efterfølgende	  sider.	  
	  
Næste	  møde	  15.	  april	  2015	  kl.	  1700	  i	  Forsamlingshuset.	  	  

• Beskrive	  projektet	  omkring	  Sportspladsen.	  
• Evt.	  samle	  oplysninger	  til	  projektet	  omkring	  Forsamlingshuset	  

Lise	  sørger	  for	  mad	  og	  drikke.	  

	   	  



Forsamlingshuset	  

Forsamlingshuset	  skal	  i	  fremtiden	  ses	  som	  ”Byens	  rum”,	  der	  kan	  lånes/lejes	  fra	  dag	  til	  dag.	  
Forsamlingshuset	  skal	  være	  et	  naturligt	  samlingspunkt	  for	  byens	  borgere	  og	  det	  tilstræbes	  at	  have	  
aktiviteter	  i	  såvel	  dagtimerne	  som	  aftentimerne.	  	  
Forholdene	  omkring	  forsamlingshuset	  blev	  drøftet	  og	  blev	  hurtigt	  opdelt	  i	  3	  dele:	  

1. Energirenovering	  
2. Renovering	  af	  toiletfaciliteter	  mv.	  
3. Aktiviteter	  i	  Forsamlingshuset	  

	  
1. Energirenovering	  

Forsamlingshuset	  er	  dyrt	  og	  langsommeligt	  at	  varme	  op,	  hvorfor	  Forsamlingshuset	  ikke	  er	  et	  naturligt	  
samlingspunkt	  i	  vinterhalvåret.	  Forsamlingshuset	  blev	  i	  2007/2008(??)	  renoveret	  af	  frivillige	  kræfter	  i	  
byen.	  Renoveringen	  dækkede	  dog	  ikke	  en	  større	  energirenovering.	  	  
Der	  har	  den	  23.	  marts	  2015	  været	  en	  energirådgiver	  på	  besøg	  og	  gennemgået	  Forsamlingshuset.	  En	  
rapport	  kan	  forventes	  medio/ultimo	  april.	  Med	  baggrund	  i	  rapporten	  skal	  der	  sendes	  en	  ansøgning	  om	  
energirenovering	  til	  Aalborg	  Kommune	  mhp.	  at	  få	  del	  i	  energipuljen.	  Aktion:	  gruppen	  
	  

2. Renovering	  af	  toiletfaciliteter	  mv.	  
Toiletfaciliteterne	  er	  ikke	  tidssvarende,	  herunder	  mangler	  der	  toiletfaciliteter	  til	  handicappede.	  
Indgangsforholdene	  er	  heller	  ikke	  optimale	  for	  handicappede	  og	  gangbesværede.	  	  
En	  renovering	  der	  lukker	  den	  nuværende	  indgang,	  som	  i	  stedet	  bruges	  til	  nye	  toiletfaciliteter	  samt	  en	  
ny	  indgangsportal	  fra	  nord	  vil	  være	  den	  optimale	  løsning.	  Løsningen	  vil	  kræve	  tilkøb	  af	  jord	  på	  
nordsiden	  af	  Forsamlingshuset.	  
Et	  tilkøb	  af	  jord	  nord	  for	  Forsamlingshuset	  vil	  samtidig	  give	  mulighed	  for	  at	  lave	  en	  terrasse,	  så	  gæster	  i	  
huset	  samles	  her	  og	  ikke	  på	  pladsen	  foran	  Forsamlingshuset.	  Et	  mindre	  legeområde	  kunne	  der	  også	  
blive	  plads	  til.	  
Hvis	  udgifterne	  betales	  af	  Aalborg	  Kommune,	  vil	  det	  være	  håndværkere,	  der	  skal	  udføre	  arbejdet.	  
Der	  kan	  blive	  behov	  for	  at	  søge	  fonde	  og	  puljer	  for	  yderligere	  tilskud	  til	  arbejdet.	  
Pia	  mener,	  at	  AK-‐bygninger	  kan	  støtte	  med	  rådgivning.	  
Det	  skal	  undersøges	  om	  det	  er	  muligt	  at	  tilkøb	  jord	  nord	  for	  Forsamlingshuset.	  Jorden	  ejes	  af	  Houvej	  
302.	  Action:	  Jesper	  og	  Peter.	  	  
Efter	  mødet	  tog	  vi	  kontakt	  til	  Johannes	  (ejer	  af	  Houvej	  302)	  mhp.	  en	  foreløbig	  tilkendegivelse	  vedr.	  et	  
salg	  jord.	  Det	  umiddelbare	  svar	  var	  negativt,	  men	  muligheden	  for	  at	  forhøre	  sig	  ved	  nye	  ejere	  ses	  som	  
en	  mulighed.	  
En	  byggeteknikker	  skal	  lave	  et	  udkast	  til	  en	  tegning	  samt	  pris	  på	  en	  renovering.	  Aktion:	  Kesse	  	  
Kommunen	  indvies	  i	  tankerne	  om	  en	  større	  renovering.	  Pia	  kontakter	  Jane,	  der	  evt.	  tager	  kontakt	  til	  
Peter	  vedr.	  uddybning	  af	  punkter.	  Aktion:	  Pia	  
	  

3. Aktiviteter	  i	  Forsamlingshuset	  
Der	  blev	  nævnt	  forskellige	  aktiviteter,	  der	  kunne	  laves	  i	  Forsamlingshuset.	  Man	  skal	  se	  på	  aktiviteter	  i	  
fremtiden	  så	  de	  ikke	  ”konkurrere”	  med	  tilsvarende	  aktiviteter	  i	  Gandrup	  og	  Holtet.	  
Eksempler	  på	  aktiviteter:	  

o Visning	  af	  sports-‐	  eller	  andre	  store	  begivenheder	  på	  storskærm.	  Vil	  kræve	  bredbånd	  e.lign.	  



o Arrangementer	  ifm	  aktiviteter	  i	  Øster	  Hassing	  Kirke,	  fx	  kaffe	  efter	  begravelser,	  kaffe	  efter	  
koncerter	  mv.	  Der	  er	  mange	  aktiviteter	  i	  kirken,	  hvorfor	  et	  attraktivt	  Forsamlingshus	  vil	  være	  et	  
plus	  for	  kirken.	  

o Foredrag	  
o Lokal	  historiske	  aftner	  

Aktion:	  Gruppen,	  borgerforening	  m.fl.	  

	  	  

	   	  



Sportspladsen	  

Det	  er	  et	  ønske	  fra	  gruppen,	  at	  der	  laves	  følgende	  ting	  på	  Sportspladsen:	  

• Der	  opstilles	  en	  ny	  ”bygning”	  med	  te-‐køkken	  og	  opholdsfaciliteter	  til	  anvendelse	  ifm.	  
arrangementer	  på	  Sportspladsen.	  Huset	  skal	  erstatte	  det	  nuværende	  skur.	  

• Der	  opstilles	  permanente	  toiletfaciliteter	  –	  gerne	  i	  samme	  ”bygning”	  som	  te-‐køkken	  og	  
opholdsfaciliteter.	  
Pia	  nævnte	  de	  ”skurvogne”	  håndværkere	  har	  på	  byggepladser	  som	  en	  mulig	  løsning.	  

• Der	  laves	  kloakering	  og	  vandtilførsel	  til	  ”bygning”	  
• Der	  indkøbes	  nye	  mål	  til	  boldbanen.	  
• Der	  opstilles	  en	  ”multibane”.	  Bander	  omkring	  et	  stykke	  græs	  med	  2	  mål.	  Inspiration	  kan	  være	  en	  

tilsvarende	  bane	  som	  ved	  Gandrup	  Sportsklub.	  
• Flere	  legeredskaber	  på	  legepladsen.	  
• Flere	  legeredskaber	  til	  lidt	  større	  børn.	  
• ”Hyggekroge”	  fx	  bord/bænk-‐sæt	  med	  hæk	  omkring.	  
• Belysning	  på	  området.	  
• Dræning	  af	  sportspladsen.	  
• Reetablering	  af	  sø	  i	  østkant	  af	  området.	  

1.	  prioritet	  er	  en	  renovering	  af	  bygning	  og	  opførelse	  af	  permanente	  toiletfaciliteter.	  

Det	  er	  vigtigt	  at	  den	  valgte	  løsning	  er	  vedligeholdelses	  venlig	  og	  at	  der	  i	  byen	  ”tages	  ejerskab”	  for	  
faciliteterne,	  så	  de	  løbende	  bliver	  vedligholdt.	  

Det	  skal	  undersøges	  om	  en	  renovering	  evt.	  kan	  ske	  i	  samarbejde	  med	  elever	  fra	  Aalborg	  Tekniske	  Skole.	  
Aktion:	  Kesse	  
Pris	  på	  ”container”	  med	  faciliteter	  indhentes.	  Aktion:	  Peter	  
Der	  indhentes	  tilbud	  på	  kloakering	  og	  vandtilførsel.	  Aktion:	  Kesse	  
Projektet	  og	  fremtidig	  anvendelse	  beskrives	  og	  sendes	  til	  styregruppen	  senest	  20.	  april	  2015.	  Aktion:	  
Gruppen	  
	  


