Referat fra mødet den 04 OKT 2016
Tilstede:
Lotte Sørensen
Kirsten Buus
Peter Geert Aas
Ruben Lambertsen
Karsten Nielsen
Erling Larsen
Susanne Nielsen
Afbud:
Camilla Kirk
Jesper Kirk
Leif Skov
Kesse
Lise Nielsen
Dagsorden:
1. Aktioner fra sidst:
a. Folkeaktier (Peter)
ØH Borgerforening vil godt være med på folkeaktier, men det skal ikke være "en til en" forstået
således, at en folkeaktie ikke skal være lig med en leje, men måske en besparelse på 10% af en
leje. Etableringsomkostninger må ikke lægges om til driftsomkostninger.
b. Kontakt til Sparekassen Vendsyssel (Peter)
Vi må gerne holde et møde med Sparekassen, men ØH Borgerforening vil ikke optage lån til
opførelse af huset. Formanden vil sætte sin plads i bestyrelsen på højkant, hvis der skal optages
lån.
c. Tegninger fra arkitekten (Erling)
Tegninger er ankommet. Morten Jensen er får den for at lave materialeberegning.
d. Materialeliste som skoleopgave (Erling)
Ikke muligt pga. tidshorisont.
e. Entreprenøren (Karsten)
Ny pris på P-plads. Det kræver dog at vi skaffer fyldmateriale til at ligge under p-plads.
Derudover er prisen på sokkel mv. sænket.
2. Status fonde
a. Tilbud fra Vivi Olesen om at hjælpe med ansøgninger til Fonde.
3. Støjmåling (Peter)
4. Status mail til Aalborg Kommune
5. Finansiering
6. Kommunikation
7. Eventuelt

Ad 2
Der er ingen ansøgninger ude.
Vivi Olesen har i mail tilbudt at hjælpe med fundraising.
Aktion: Erling
Ad 3
Der er endnu ikke kommet svar på støjmålingen. Der skal tages højde for at der bygges et hus på Hølundvej
10. Dette skal Aalborg Kommune have at vide.
Aktion: Peter
Ad 4
Henset til at tegningerne er kommet så sent skal det forsøges at få udskudt afsendelse af status mail til
Aalborg Kommune, så den først skal afleveres ultimo OKT.
Aktion: Peter
Ad 5
Karsten vil tage en snak med Ulsted El om det er muligt at justere tilbuddet.
Aktion: Karsten
Der tages kontakt til tømreren på Alleen for at høre om tømrerdelen reelt var noget for ham.
Aktion: Karsten
Der skal tages kontakt til Ulsted Fonden mhp. at flytte bevillingen fra 2016 til 2017.
Aktion: Peter
Ad 6
Det blev drøftet om vi skulle "sælge" vores møder yderligere. Der var bred enighed om at alle er
velkommen til møderne, men at det var bedre at holde en informationsaften.
Informationsaften afholdes den 16 NOV, kl. 1900 i Forsamlingshuset.
Indholdet skal bl.a. være:
 Status på projektet
 Hvad kan folk byde ind med - kompetencer/tid
 Folkeaktier
 Føle stemningen i byen
Der skal laves en seddel til omdeling. Klar til fordeling primo NOV
Aktion: Peter
Der skal en annonce i Hals avisen ca. 14 dage før mødet. Ved anvendelse af "Opslagstavlen" er udgiften
lavest, kr. 150,-. Jane høres om udgiften må tages fra projekteringsmidlerne alternativt søges Ulstedfonden.
Aktion: Peter
Der laves "plakat" som sættes op ved købmanden og i brugsen
Aktion: Peter
Bestyrelsen spørges om de vil være vært ved en øl/vand samt kaffe.
Aktion: Peter
Der sendes mail ud via borgerforeningens informationsmail samt et punkt i den faste informationsmail fra
borgerforeningen og på facebook siden.
Aktion: Peter
Vi medbringer selv kage
Aktion: Kirsten mfl.

