
Referat  - 31 JAN 2018 

Tilstede: 
Peter Geert Aas 
Jesper Kirk 
Kirsten Buus 
Kesse 
Susanne Nielsen 
Erling Larsen 
Lotte Sørensen 
 
Afbud: 
Camilla Kirk 
Lise Nielsen 
Ruben Lambertsen 
Karsten Nielsen 
Vivi Olesen 
Johannes Elsnab 
Malene Urup 
Mogens Pedersen 
 

Dagsorden: 
1. Siden sidst                            

a. Tilbud på scener 
b. Møde ved KAAI (Kesse, Erling, Karsten, Mogens og Peter) 
c. Kontakt med Aalborg Kommune (Peter) 

2. Økonomi 
a. VELUX Fonden (Peter) 
b. Den Grønne Ordning (Peter) 
c. Salg af lejebeviser (alle) 
d. SparNord Fonden 
e. Realdania Underværker 
f. Regnskaber (Peter) 

3. Informationskampagne 
a. Facebook, 9362gandrup.dk 
b. Nyhedsbrev 

4. Gennemgang af tegninger 
5. Dræning af pladsen 
6. Eventuelt 
7. Næste møde 

  
  



1. Siden sidst 
a. Tilbud på scener (Malene Urup) 

Malene har sendt tilbud på mobilscener og mobilbar. Disse anvendes fremadrettet. 
Malene har også sendt forslag til farve kombinationer. Disse anvendes også fremadrettet.  

b. Møde med KAAI (Kesse, Erling, Karsten, Mogens og Peter) 
Mødet blev afholdt mandag den 29 JAN, kl. 1000. Nils deltog ikke, men ny arkitekt, Jesper, er 
sat på projektet og vil fremadrettet være KAAIs repræsentant. Fremtidig korrespondance går 
imellem Mogens og Jesper/KAAI. 
I aftalen med KAAI skal tilføjes at de gennemfører 2-3 tilsyn herunder at KAAI står for det 
ingeniørmæssige, så KAAI bærer forsikringsansvaret. 
KAAI laver først et myndighedsprojekt, der skal anvendes til ansøgningen til Aalborg Kommune. 
Herefter laves et hovedprojekt, der skal anvendes ift. håndværkere og byggeriet. 
Endelig indretning af huset drøftes i projekt-gruppen, således alle rettelser er på plads inden 
næste møde med KAAI.  

c. Kontakt med Aalborg Kommune (Peter) 
Talt med Jane den 26 JAN 2018 
Vi er i dialog med Aalborg Kommune om en tillægsbevilling på yderligere 200.000. Dette skal 
selvfølgelig igennem det politiske system før det er på plads. 
Der er ros for indsatsen med salget af lejebeviser.  
Jane ønsker at afholde et møde om "way-ahead" i FEB. 
  

2. Økonomi 
a. VELUX Fonden (Peter) 

Bevilling på 30000 modtaget. Pengene er øremærket teleslyngeanlæg. Beløbet dækker ca. den 
dyreste løsning. 
Mailen er videresendt til Kirsten og Erik samt Poul Zaar 
Brev med klistermærker modtaget i dag. 

b. Den Grønne Ordning (Peter) 
Aalborg Kommune har endnu ikke modtaget svar, hvilket ingen af de projekter, der er indstillet 
har. 

c. Salg af lejebeviser (alle) 
Status 80 solgte beviser i alt pr. 31 JAN 
Salget fortsætter. 
Vi sender en mail til alle, der har købt. Aktion: Peter 

d. SparNord Fonden 
Indstilling af projektet og os som ildsjæle 
Ansøgning er klar til at blive sendt. 
Kontrol af beløbsgrænse. 
Aktion: Peter 

e. Realdania Underværker 
Får den lavet de næste par dage. Herefter skal der reklameres massivt for at få "likes" 
Aktion: Peter 

f. Regnskaber (Peter) 
Har oprettet regnskab i OneNote, så vi kan se og dokumentere, hvad pengene bliver brugt til. 

  



3. Informationskampagne 
a. Facebook, 9362gandrup.dk 

Fortsætter med skiftende indhold. 
Aktion: Peter 

b. Nyhedsbrev 
Sendt nyhed til Hals Avis og Øster Hassing Borgerforening den 26 JAN. 
Artikel på halsavis.dk og Hals Avis på fb den 30 JAN. 
Aktion: Peter 

4. Gennemgang af tegninger 
a. Øst gavl lukkes helt. 
b. Dør etableres til indgang dobbelt dør "bag tæppe" - dvs. salen flyttes mod øst ift. "midterhus" 
c. Udhæng imellem de 2 bygninger etableres mod øst og vest. 
d. Linoleum i hele huset 
e. Flisebelægning rundt om huset samt terrasse 
f. Græsarmering på P-plads. 
g. Stort hus forskydes mod øst, så der er plads til dør i siden. 
h. Gavl mod øst laves flad 
i. Gavl mod vest laves med indhak som på tegning. 
j. Paptag på alle bygninger 

5. Dræning af pladsen 
Der indhentes tilbud på dræning af hele Sportspladsen. 
Aktion: Kesse 

6. Eventuelt 
Intet 

7. Næste møde 
Tid: 06 MAR  
Sted: Hølundvej 40 

 


