Bestyrelsesmøde Sebbersund Borgerforening 16/8 2021
netreferat
Til stede: Hanne Gerges, Evy Moric, Mogens Hansen, Antoine Groslier, Hans Heidemann
Lassen (ref). Afbud Henrik Hansen.
1. Referat fra mødet 15/6 2021 godkendt.
2. Økonomi.
Regnskabsposter gennemgået.
Concordia forsikring af madpakkehus kan opsiges, da krav om forsikring udløber. Det
besluttes, at opsige forsikringen.
Regnskab 19/20 præsenteres som powerpoint ved generalforsamlingen.
3. Parcour bane.
Projekt afsluttet ved Aalborg Kommune. Der er positive tilbagemeldinger fra
brugere. Kommunen har efterfølgende oplyst, at sagen er udtaget til rutinemæssig
stikprøvekontrol.
4. Evaluering af Skt Hans arrangement.
Vellykket arrangement, som blev sendt on-line.
God båltale af Leo Helmer. Bålet var stakket fint op. Der var ikke nævneværdige
mængder af affald og jord, så bålet brændte fint ned, og oprydningsarbejdet var
nemt.
Ordningen med weekend åbning foreslåes fastholdt.
5. Generalforsamling 2020, som blev udsat pgr. af coronasituation afholdes nu,
d.8/9. Indkaldelse er husstandsomdelt samt meddelt på Facebook og ved opslag. Erich
Borup har givet tilsagn om at være dirigent. Der er modtaget forslag om udvalg
vedr. trafikdæmpning på Fælledvej. (senere er forslaget trukket tilbage af
forslagsgiveren)
6. Arrangement "Hyggestund i Fjordlandet"
Afholdt 9/8 på Sebber Stadion. Velbesøgt, og gentagelse drøftes. H.G. deltager i
kommende møde.
7. Navet
- Lejeforhandlinger Navet 46 er afsluttet.
- Der er modtaget klager fra borgere om tilstand af vej og areal foran sommerhuset,
Navet 50.
Der har 9/8 været holdt møde i Samejets forretningsudvalg med drøftelse af krav til
retablering af vej og husets omgivelser. Der er rettet henvendelse til ejeren af
sommerhuset.
- Navet 44. Spørgsmål om byggesag søges taget op på kommende møde mellem Samejets
forretningsudvalg og Aalborg kommune.
8. Kulturbrugsen har inviteret til "Kom ud af busken"- møde 10/9. Her kan nye
borgere lære byens foreninger at kende.
9. Offentlige foredrag i naturvidenskab livestreames 5 tirsdage i oktobernovember. Nærmere beskrivelser slåes op.
10. Aalborg kommune arrangerer "Ryg - Nakke- Lænd" kursus i Kulturbrugsen 3/11.
Evt. Kommunen har inviteret til møde 13/9 om blandt andet om havneområdet.
Borgerforeningen er inviteret.
Næste møde 8/9 efter generalforsamling
Ref: Hans Heidemann Lassen

