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deltagere

Christian Solberg,Jesper Kirk,Camilla Kirk,Lise Nielsen,Susanne Nielsen,Lotte
Sørensen,Lars Chr. Hansen,Peter Aas,Kirsten Buus,Krister Grafström
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Emner:
1. Præsentation af Krister Grafström, bygge-projektleder (Krister)
2. Siden sidst
a.
Møde med Aalborg Kommune, Park og Natur (Jesper og Peter)
b. Informationsstand ved Sommermarked (Jesper og Peter)
c.
Besøg ved Forsamlingshus i Vaarst (Jesper og Peter)
3. Status
a.
Kontakt til brugere (Susanne)
b. Kontakt til Fonde (Lotte)
4. Infoaften
a.
Praktiske ting - mad, borddækning, kaffe, kage mv
b. PPT præsentation – program mv
5. Tegning af hus
6. Eventuelt
Ad 1:
Krister præsenterede sig selv
Gruppen præsenterede sig og status på projektet blev givet.
Ad 2:
a.
Den 13 AUG mødtes vi med Thomas Lam, Park og Natur, hvor vi gennemgik
tankerne omkring projektet. Thomas fik fremvist området samt mulighederne for til- og
udkørsel via Hølundvej til Houvej.
Der blev aftalt, vi skulle få tilbud på etablering af belægning på parkeringsarealet,
ændring af Hølundvej (det stykke man skal køre på for at komme ud på Houvej) samt
belægning rundt omkring huset. Thomas ville tale Aalborg Kommunes entreprenør
afdeling om dette.

Jeg har haft kontakt med Poul Erik Nielsen A/S og der er aftalt et møde den 26 AUG.
Jeg har skrevet til kontaktperson fra Aalborg Kommunes entreprenør afdeling. Tilbud
skal fremsendes sammen med ansøgning om arealanvendelse.
Thomas har meldt tilbage at vi må anvende arealet som vi ønsker det.
b. Mange gode og positive tilkendegivelser om projektet.
Alt skepsis går på økonomien
c.
Ad 3:
a.
Ulstedfonden er blevet søgt om 1,5 mio
b. Ældre Sagen i Dronninglund havde andet hus
FOF positiv og interesseret
Team lederen for de kommunale dagplejere er ikke interesseret
AOF, har endnu ikke svaret tilbage
Ældre Sagen i Hals er interesseret
Formanden for menighedsrådet mener at de stadig vil anvende huset
Blomsterforretningen "Mælkebøtten" vil bruge lokalet til arrangementer
Ad 4
Program
1800 Spisning
1900 Velkomst
- tak til borgerforeningen for at være vært ved maden
- Aalborg Kommune
- Status
- Projektet
- Ansøgninger ved fonde
- Brugere
Kaffe og kage
Salg af øl+vand efter den 1.
Ad 5
Tegning af huset endnu ikke aktuelt
Ad 5
Iab.
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