Referat
Tilstede:
Kirsten Buus
Lotte Sørensen
Lars Christian ”Kesse” Hansen
Leif Skov
Lise Nielsen og Ruben Lambertsen
Jesper Kirk
Christian Solberg
Erling Larsen
Poul Zaar
Peter Geert Aas (notater)
Referat fra møde i GRP 8: Fællesskab og aktiviteter i Øster Hassing 15 APR
2015.
Lise bød velkommen og forklarede at Pia ikke deltog i aftenens møde, da det er
hensigten, at vi skal "klare os selv".
Aktionslisten blev løbet igennem og blev opdateret.
[if !supportLists]·
[endif]Lbnr. 2
Jesper og Peter fortalte om forsøget på at købe jord ved Houvej 302.
[if !supportLists]·
[endif]Lbnr. 3
Kesse fortalte, at han havde været i kontakt med byggeteknikker Morten Jensen,
der var i gang med at lave tegninger og overslag på udgifter til en renovering/
ombygning af Forsamlingshuset.
[if !supportLists]·
[endif]Lbnr. 4
Peter forklarede kort, at referatet fra sidste møde samt oplysningsskemaer om
Forsamlingshuset havde afstedkommet, at Øster Hassing Forsamlingshus nu er
udtaget i en gruppe af 12 forsamlingshuse til yderligere gennemgang. Heraf vil 6-8
forsamlingshuse få midler fra puljen til forbedringer af forsamlingshuse.
Ansøgningsfrist 04 MAJ 2015.
[if !supportLists]·
[endif]Lbnr. 5
Erling Larsen var i dag med. Han fortalte at eleverne på teknisk skole kan bygge en
ny hytte til Sportspladsen på ca. 18 m2 med toilet til ca. 60000. Hertil vil komme
udgifter til fundament, indretning af hytte og transport af hytten til Øster Hassing.
Anslået udgift i alt kr. 100000.
[if !supportLists]·
[endif]Lbnr. 6
Peter viste billeder af container fra DC Supply. Da pris er den samme som en
løsning med en hytte, blev container løsning straks forkastet.
Leif og Kesse foreslog at vi arbejdede i stedet for renovering af Forsamlingshus og
skur på Sportsplads arbejdede imod et helt nyt Forsamlingshus - bygget på
Sportspladsen. Det blev drøftet og argumenterne for denne løsning er klart
stærkere end for en løsning med renovering.
Der blev udarbejdet skrivelse til Lise, der medbringer denne til styregruppemøde 21
APR.

Da der er tale om 2 forskellige projekter/puljer ("Udvikling af din by" og "Projekt
fremtidens Forsamlingshus - ekstraordinære midler til forsamlingshuse i Aalborg
Kommune") skal der udarbejdes yderligere ansøgning/beskrivelse om dette.
Forsamlingshuset i Øster Hassing er udtaget, blandt 12 andre, til at komme med i
den endelige fordeling af pengene. 6-8 projekter ender med at få penge.
Udarbejdelse af skrivelse til Aalborg Kommune "Projekt fremtidens Forsamlingshus
- ekstraordinære midler til forsamlingshuse i Aalborg Kommune" blev påbegyndt.
Ansøgning skal være Aalborg Kommune i hænde senest 04 MAJ 2015.
Skitsetegning til indretning af et nyt Forsamlingshus blev lavet. Kesse tager det
med til byggeteknikker Morten Jensen, så der kan laves tegninger og overslag på
dette.
Gruppen er klar over, at finansieringen af et nyt forsamlingshus bliver en
kombination af kommunen, lokale fonde, sponsorer og optagelse af lån.
Næste møde i gruppen afholdes i Forsamlingshuset 29 APR 1700-2000, hvor
resultatet af styregruppe mødet den 21 APR gennemgås og ansøgning til Aalborg
kommune skrives færdig.
Tilmelding til Lise - husk det nu!!
Bestilling af mad og forsamlingshus ved Lise.

