Referat - 02 AUG 2016
Tilstede:
Lotte Sørensen
Kesse
Kirsten Buus
Peter Geert Aas
Lise Nielsen
Jesper Kirk
Ruben Lambertsen
Karsten Nielsen
Jacob Krusager
Afbud:
Camilla Kirk
Erling Larsen
Susanne Nielsen
Leif Skov
Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Fremtiden
3. Sommermarked i Øster Hassing
Ad 1
Sparekassen Vendsyssel, Hals fonden, har desværre givet afslag. Af afslaget fremgår, at vi kan søge igen.
Ad 2
Ansøgninger til fonde
Der er lavet kladde til SparNord fonden, med ansøgningsfrist den 15 AUG
Aktion: Peter
Der er lavet indledning til Lokale og anlægsfonden. Dette afsluttes.
Aktion: Peter
Gammelt forsamlingshus
Parkeringspladsen er nu inddraget af retmæssig ejer. Det betyder at der ikke er parkeringsmuligheder for
forsamlingshuset længere. Pladsen har været tænkt som parkeringsplads - også af Aalborg Kommune - da
der er placeret P-skilt, flaske-containere og gadebelysning.
Kan dette udløse at Aalborg Kommune fx vil betale P-pladsen ved det nye forsamlingshus??
Aalborg Kommune kontaktes vedr. parkeringsproblematikken.
Aktion: Peter
Arrangement
Jacob foreslog at man laver et arrangement a la det der blev lavet ved indsamlingen til legepladsen for at
skabe omtale af projektet. Det indsamlede beløb er ikke det væsentlige, men omtalen og at byen gør noget
for sagen.
Det overvejes, hvad der kan laves.

Lån ved Aalborg Kommune
Det skal undersøges om Aalborg Kommune evt. vil yde et rente- og afdragsfrit lån.
Aktion: Peter
Internet i forsamlingshuset.
Ansøgningsfrist 25 AUG - se mail fra Aalborg Kommune
Aktion: Borgerforeningen og Peter
Adgang til fonde.dk
Køber et års abonnement.
Kopi af faktura sendes til Lisbeth, Aalborg Kommune.
Aktion: Peter
Professionel hjælp til ansøgning
Kan projekteringsmidlerne anvendes til dette?? Kontakt Aalborg Kommune for afklaring.
Find rådgivere - projekter.nu Skriv til dem for uforpligtende møde.
Aktion: Peter
Kontakt til Nørholm forsamlingshus
Jesper kontakter Niels for at høre til sponsorer og fonde ifm Nørholm forsamlingshus.
Aktion: Peter
Ad 3
Stand til sommermarkedet
Der skal laves plancher om status på projektet og opfordre til at komme med gode ideer.
Aktion:
Standen - Jesper
Plancher - Peter

