Referat - 13 SEP 2016
2. august 2016

19:04

Tilstede:
Lotte Sørensen
Kesse
Kirsten Buus
Peter Geert Aas
Jesper Kirk
Ruben Lambertsen
Karsten Nielsen
Erling Larsen
Susanne Nielsen
Leif Skov
Jane Tange Mathiasen, Aalborg Kommune
Afbud:
Camilla Kirk
Lise Nielsen

Dagsorden:
1. Aktioner fra sidst:
a. Parkeringspladsen ejes af lodsejeren. Der foreligger ikke en skriftlig aftale omkring brugen af
pladsen, så Aalborg Kommune kan ikke gøre så meget.
b. Rente og afdragsfrit lån ydes normalt ikke, men hvis vi kender beløbets størrelse vil Jane
godt spørge derinde.
c. Internet i forsamlingshuset er ansøgt via ØH Borgerforening. Der er endnu ikke kommet
svar.
d. Vi har fået adgang til Fonde.dk. Login og søg efter mulige fonde.
e. Har haft kontakt til professionel fundraiser, men de havde ikke tid.
f. Kontakt til Nørholm Forsamlingshus (Jesper)
g. Sommermarkedet blev der svaret på spørgsmål, men lavt fremmøde gav ikke mange
spørgsmål. Dog var der mange positive tilkendegivelser, men ingen "rig onkel".
2. Status mail fra Aalborg Kommune (Jane)
3. Status fonde
a. SparNord fonden (Peter)
b. Lokale og anlægsfonden (Peter)
c. Nordea Fonden (Lotte og Kirsten)
4. Støjmåling (Peter)

5. Finansiering
a. Folkeaktier (Leif)
b. Sparekassen Vendsyssel

6. Kontakt med håndværkere og leverandører herunder materialevalg (Kesse og Leif)
7. Eventuelt

Ad 1b
Muligvis en forhøjelse af tilskuddet med op til kr. 100.000-200.000
Ad 2

Møder side 1

Ad 2
Den kommunale økonomi bliver løbende presset fra regeringen og dermed fokus på penge der er
bevilget, men ikke brugt. Alle projekter gennemgås for at sikre at pengene rent faktisk bliver brugt.
Bevillingen bliver ikke inddraget imellem 2016 og 17, men der skal ske noget i 2017.
3 punkter skal afklares:
- Støjundersøgelse skal laves nu. AK Bygning tilbyder at det koster max kr. 25.000.
Aktion: Jane
- Realistisk plan for realiseringen af projektet i 2017. Ikke nødvendigvis et færdig projekt, men
påbegyndt.
Finansieringsplan der kan holde. Fx ved at skaffe penge på anden vis, skære i projektet eller skaffe
penge på anden vis.
Deadline: medio OKT 2016
Aktion: Alle
- "Hvad nu hvis??" Hvis projektet falder fjerner Aalborg Kommune ikke bevillingen og pengene kan
bruges til renovering af nuværende hus og/eller et servicehus på Sportspladsen.
Deadline: medio OKT 2016
Aktion: Alle
Ad 3
Mærsk fonden er ikke en umulig opgave. Umage med ansøgningen. Opsætning mv. Tvist i "retning af
den gamle tanke - i nye rammer". Max. 200.000
Nykredit fond - 75.000
Johannes Fog fond - kontanter eller penge til materialer. Materialer optil 150-200.000
Almennyttige fonde - se på fonde.dk. Mindre beløb.
Få sponsorater enten i form af timer eller materialer.

Ad 3a
SparNord Fonden har ved mail den 13 SEP 2016 givet afslag på ansøgningen. Mulighed for at søge igen.
Ad 3b
Lokale og Anlægsfonden forsøgt kontaktet, men vores kontaktperson har ikke svaret tilbage.
Ad 3c
Nordea Fonden vil ikke støtte, da det er nybyggeri. Evt. bidrag til multibane.
Ad 4
Se ad 2.

Ad 5a
Salg af folkeaktier, hvor en aktie er lig med lejen (uden forbrug) inden for en given periode. Det skal
laves sammen med ØH Borgerforenings bankforbindelse.
Emnet vendes med bestyrelsen.
Aktion: Peter
Ad 5b
Muligt at tale med Sparekassen Vendsyssel om en finansieringsplan. Evt. lån i kreditforeningen.
Emnet vendes med bestyrelsen.
Aktion: Peter

Ad 6
Kesse har talt med entreprenøren, at der kan bruges brokker til fundamentet under parkeringspladsen.
XL byg vurderer at alle byggematerialer til huset vil koste omkring 700.000 + moms
"Murer der får en udlejning som tak".

Ad 7
Gunderup har indviet et servicehus, der er bygget for få midler og med et lille hus til at starte med og en
telt løsning.
Ingen grænser for hvor meget frivilligt arbejde der kan indgå
Møder side 2

Ingen grænser for hvor meget frivilligt arbejde der kan indgå
Lav et realistisk budget, hvor sponsorater, rabatter, frivilligt arbejde mv. er trukket ud.
Gandrup Samråd - kan de være medspillere?? Aktion: Peter
Aktionsliste:
Tegninger fra arkitekten - aktion: Erling og Kesse
Materialeliste - aktion: Erling
Snak med entreprenør - aktion: Karsten
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