Sebber Borgerforening
netreferat

Bestyrelsesmøde 18. maj 2021

1. Deltagelse

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

2. Referat

Referat fra mødet 19/4 2021 godkendt, og
referaterne fra 16/11 2020, 6/1 2021 og 19/4 2021
underskrevet

3. Økonomi

Regnskab gennemgået. Kontingenter og forsikring
betalt. Sand til legepladsen har kostet 1070 kr.. Der
mangler regninger fra tømrer, gartner, Skoda.

4. Navet

- Arbejdsdag på Navet 24. april. God og effektiv dag
med god tilslutning. Der blev bl.a. ryddet et areal
med hybenrose med effektiv indsats fra knækstyret
minilæsser. Der blev tilført meget til Skt. Hans bål,
hvor det blev stakket fint op.
- Der er opsat skilte med ”Hund i Snor” flere steder.
- Overskudsjord ved byggesager. Det foreslås, at
Forretningsudvalget holder møde med
byggemyndigheden om problemstillingen omkring
byggekrav og lokalplanens bestemmelser.
- Fældning af træer ved Navet 12 betragtes som
selvtægt. Sættes på dagsorden til kommende møde i
FU
- Udbedring af vej til Navet 50 er aftalt. Dette er
beskrevet på Sebber Service

5. Legeplads

- Arbejdsdag 29/5 er annonceret.
- Jobliste: male legetårn, bænke, klippe hække, rette
græskanter af og luge ved legeredskaber,
ukrudtsbrænde på basketbanen. Der indkøbes maling
samt fornødent til frokost.
- Nye legeredskaber: Byggetilladelse forventes
snarest..

6. Generalforsamling

Generalforsamlingen søges gennemført til efteråret aht
coronasituation

7. Medlemskort

Medlemskort og gadelister fordelt til bestyrelsens
medlemmer, som vil gå rundt for at forny
medlemskort, når det er forsvarligt aht coronasituation.
Dette er igangsat.

8. Græsklipning ved indkørsel til byen

Græsklippefirma spørges

9. Landsbypedel-ordning

Bed ved indkørsel til byen er luget af landsbypedel
Det ser ikke ud til at bemandingen er tilstrækkelig til at
Sebbersund kan påregne fast hjælp.

10. Sankt Hans

Detailplanlægges på næste møde

11. Aalborg Kommune

På møde med rådmand blev der bl.a. drøftet
naturskole. Der er etableret kontakt til kommunens
naturvejledere, som kan tilbyde opstart af
kursusaktivitet for lokale kræfter - kommunen har
mobilt naturværksted.
Der svares, at vi vender tilbage.

12. Nyt fra Bådelauget

Der blev orienteret om Bådelaugets nye bestyrelse

Næste møde

15/6 2021

