Referat fra mødes den 13 DEC 2016
Tilstede:
Peter Geert Aas
Erling Larsen
Johannes Elsnab
Karsten Nielsen
Jesper Kirk
Lotte Sørensen
Lise Nielsen
Lotte Geert Aas
Afbud:
Camilla Kirk
Susanne Nielsen
Kesse
Kirsten Buus
Ruben Lambertsen
Dagsorden:
1. Siden sidst
a. Møde med Sparekassen Vendsyssel
b. Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen (Peter)
c. Samtale med/mail fra Jane (Peter)
d. Lokale og anlægsfonden (Peter)
2. Finansiering
a. Energifonden (Ruben og Lotte)
b. Underværker (Peter)
c. A.P. Møller (Peter)
d. Kommende ansøgninger
3. Lave nyt etableringsbudget
4. Næste møde
1. Siden sidst
a. Kort gennemgang af hvad der blev talt om på mødet med Sparekassen Vendsyssel den 30 NOV.
Der er ikke lavet låneansøgning, da den lejekontrakt, der skal indgås med Aalborg Kommune,
kræver et stort forarbejde fra Aalborg Kommune som vi efter aftale kun sætter iværk, hvis
lånebehovet reelt opstår.
Erling har talt med Søren Brik fra Sparekassen Vendsyssel og forklaret dette.
b. Lise og Peter har deltaget i bestyrelsesmøde i borgerforeningen. For at nedbringe udgifterne til
opvarmning af det nuværende forsamlingshus vil møder i projekt-gruppen fremadrettet ikke
blive afholdt der.
c. Peter har talt med Jane Tange, Aalborg Kommune, bl.a. angående optagelse af
kreditforeningslån og status på projektet.
Jane har pr. mail den 13 DEC 2016 sendt opfølgning på den status mail vi sendte primo NOV.
Aalborg Kommune mener, at den valgte løsning omkring støjproblematikken (lukkede

døre/vinduer samt decibelbegrænser) er en god nok løsning, så støj ikke vil have indflydelse på
byggesagsbehandlingen.
Vi skal indsende et revideret etableringsbudget og opdateret finansieringsplan samt tidsplan.
d. Peter har talt med Lokale og anlægsfonden. De mener ikke at vores projekt er ambitiøst (dyrt)
nok. De vil gerne være med i projektet, hvis vi vil gøre det mere "spektakulært", men vil
samtidig ikke love at vi får penge. Vi vil derfor ikke bruge mange kræfter på Lokale og
Anlægsfonden.
2. Finansiering
a. Energifonden
Lotte, Kirsten, Susanne og Ruben har lavet en ny projektbeskrivelse i forbindelse med
ansøgning til Energifonden. Den nye projektbeskrivelse mv. vil blive anvendt som skabelon vil
fremtidige ansøgninger.
Der skete desværre et eller andet ifm. afsendelse af ansøgningen, så den ikke er kommet
igennem. Ruben har været i kontakt med Energifonden, så ansøgningen vil være med ved
næste runde.
Ny ansøgningsfrist 01 FEB 2017
Aktion: Lotte, Kirsten, Susanne og Ruben
b. Underværker
Vi prøver engang mere her med de nye oplysninger - underskriftsindsamling, revideret
budget….
Aktion: Peter
c. A.P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formaal
Johannes har været i kontakt med projektgruppen bag Hou velfærdshus og havnebad. Vi har
bl.a. fået input vedr. ansøgningsprocessen til fonden. Der tages kontakt til Erik Bo Eriksen, Hou.
Aktion: Peter
d. Kommende ansøgninger
Vi skal have en tilkendegivelse fra Gandrup Samråd, som skal tages med i fremtidige
ansøgninger - især ansøgningerne til Hals og Ulsted fondene.
Aktion: Erling
Materialer fra ansøgningen til Energifonden lægges på OneDrive.
Aktion: Ruben og Peter
Er gjort under OneDrive > Dokumenter > Ansøgninger > Energifonden
https://1drv.ms/f/s!AnhAQDsBFCG-iFKu4NXPgtgqlFx1
3. Nyt etableringsbudget
Der er lavet et nyt etableringsbudget, men der mangler stadig nogle oplysninger.:
Murarbejde
Vi mangler en pris separat pris på opførelsen af lille sal samt flisearbejde.
Dette kan også være en murer, der melder sig til at klare opgaven som frivillig arbejdskraft.
Karsten taler samtidig med en murer han arbejder sammen med i øjeblikket.
Aktion: Karsten og alle
El-arbejde
Tilbuddet fra Ulsted El rettes til for arbejdsløn, da Karsten godt vil stå for arbejdet, hvis materialerne
købes ved Ulsted El.
Aktion: Karsten
Tømrerarbejde
René kontaktes for at komme med en pris for hans støtte til at få rejst og lukket huset.
Aktion: Karsten
VVS arbejde

Tilbud revideres.
Aktion: Kesse
Alt sendes til Peter, så nyt budget kan færdiggøres og sendes til Aalborg Kommune.
4. Næste møde
10 JAN 2017 kl. 1930 på Hølundvej 40

