Sebber Borgerforening
netreferat

Bestyrelsesmøde 16 november 2020

1. Deltagelse

Hanne Gerges, Evy Moric, Mogens Hansen,
Henrik Hansen, Antoine Groslier og
Hans Heidemann Lassen (refere nt)

2. Referat

Referat fra mødet 22/9 2020 godkendt.

3.Økonomi

Regnskab gennemgået.

4. Afholdt arrangement

Der er stor tilfredshed med gennemførelse af live
stream foredrag (Offentlige foredrag om
naturvidenskab ) i Kulturbrugsen

5. Legeplads

Firmaet Aktiv Ude har udarbejdet forslag til
etablering af legeredskab for 10-14 år

6.Generalforsamling

Generalforsamlingen udsættes på grund af
Corona forsamlingsforbud.
Beretning udarbejdes og regnskab færdiggøres.
Der er modtaget forslag om etablering af
blomsterbræmme langs fælleden. Forslaget
drøftes i FU.
Der er modtaget forslag om holdningskampagne
mht. dæmpning af trafikhastighed på grusveje.
Bestyrelsen støtter forslaget

7. Juletræ

Juletræ er bestilt. Træet opstilles 28/11.
Juletræet tændes 29/11 kl. 16. Der gennemføres
ikke arrangement med æbleskiver og gløgg. I
stedet spiller Birger Jepsen julesange på trompet.
Juletræstændingen sendes livestream på
facebook

8. Sebbersundbog

Sebbersundbogen er trykt i 500 ekspl. Der er pt
omdelt 154 bøger til byens husstande,og der er
solgt 85 bøger.
Der er givet bøger til Sundheds og
Kulturforvaltningen samt TvNord og Nordjyske.
Hovedbiblioteket har anskaffet eksemplar.

9. Bed ved indkørsel til byen

Gartner har rengjort bed, beskåret
Potentilbuskene og tilplantet bedet med tulipanløg.
Regning fremsendes.

10. Grønne områder

Der er truffet aftale med holdlederen for Aalborg
kommunes landsbypedelordning at samarbejde
om vedligeholdelse drøftes til foråret. Bestyrelsen
foreslår indkørsel til byen samt havneområdet.

11.Navet

Der har været møde i Forretningsudvalget.
Årsmøde i samejet er planlagt til 28/1 2021, dog
med forbehold for corona restriktioner.
Arbejdsdag på Navet er planlagt til 24/4.
Der åbnes for kørsel til Skt. Hans bål i denne
weekend samt weekender i maj. (Ændring af
tidligere praksis)
Skilt med 20km hastighedsbegrænsning fornyes.
Der opsættes skilte om at hunde føres i snor på
Navet.
(På stranden er det dog tilladt efter lovgivningen,
at hunde må løbe frit i vinterperioden )

12. Evt
13.Næste møde

6/1 2021

