
Referat fra mødet den 01 NOV 2016 

Tilstede: 
Lotte Sørensen 
Peter Geert Aas 
Karsten Nielsen 
Erling Larsen 
Susanne Nielsen 
Kesse 
Kirsten Buus 
Jesper Kirk 
Vivi Olesen 
  
Afbud: 
Camilla Kirk 
Leif Skov - melder fra gruppen pga. kommende flytning 
Ruben Lambertsen 
Lise Nielsen 
 

Dagsorden: 
1. Aktioner fra sidst: 

a. Tilbud om hjælp fra Vivi Olesen (Peter og Erling) 
Vivi vil gerne hjælpe, det har dog været svært at finde en dag/aften, hvor vi kunne mødes. 

b. Status mail til Aalborg Kommune (Peter) 
Det var i orden, at vi fik styr på nogle detaljer inden vi sendte ind. Dog skal den laves nu  

c. Pris fra Ulsted El (Karsten) 
Karsten laver el, men materialerne købes igennem Ulsted EL. 

d. Kontakt til tømreren på Aleen (Karsten) 
Han vil gerne byde ind på arbejdet, men skal have tegningerne for at komme med en realistisk 
pris. 

e. Overflytning af bevilling fra Ulsted Fonden (Peter) 
Der er er skrevet til Andy, men vi har endnu ikke fået svar. 
  

2. Støjmåling (Peter) 
Vi går efter løsningen med lukkede døre/vinduer samt decibelbegrænser til 90 dB. Aalborg Kommune 
meddeles dette. 
Aktion: Peter 
  

3. Informationsaften 
Informationsaften afholdes den 16 NOV, kl. 1900 i Forsamlingshuset. 
Øl/vand 
Der laves "plakat" som sættes op ved købmanden og i brugsen 
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. 
 
 



Indholdet skal bl.a. være: 
Status på projektet 
Støjmåling 
Hvad kan folk byde ind med - kompetencer/tid 
Folkeaktier 
Føle stemningen i byen 
Nyt fra Udvikling i din by (Jesper og Lotte Aas) 
  

4. Status mail til Aalborg Kommune 
Aktion: Peter 
  

5. Underskriftsindsamling 
Der samles underskrifter til opbakning til forsamlingshuset. Dette gøres samtidig med at seddel om 
informationsaften udleveres. 
Tirsdag-torsdag omdeles sedlerne. 
Hølundvej - Erling og Jesper 
Hedegårdsvej + Aleen + Borgergade + Carl Johan Stræde + Kærvej - Lotte og Karsten 
Houvej + Føltvedvej + Egetved - Susanne og Kesse 
Øster Hassing Vej (op til toppen af bakken) + Nejsigvej + Abildbak + Hauerholmvej + Rabensvej - 
Kirsten og Ruben 
  

6. Finansiering 
Vivi Olesen fortæller om hvilke fonde der kan anbefales. Hun har været i kontakt med en fundraiser. 
Man skal ikke være bange for at søge de store fonde, de giver, men fortæller sjældent om de små. 
Aktion: Susanne og Lotte 
  

7. Eventuelt 
 


