Bestyrelsesmøde Sebbersund Borgerforening 4/4 2022
Bestyrelsesmødet blev holdt hos Hans Heidemann Lassen
Til stede Hanne Gerges, Bente Jensen, Henrik Hansen, Mogens Hansen, Hans
Heidemann Lassen. Der var afbud fra Evy Moric.
Dagsordenens pkt.1. Referat fra mødet 24/2 2022 blev godkendt
Dagsordenens pkt.2. Økonomi.
Regning på banneret: Sebbersund Årets by 2012 er betalt.
Andel af overskud fra Navet er indgået.
Dagsordenens pkt.3. Henvendelser.
Der er modtaget henvendelse vedr. hanegal om natten. Henvendelsen er besvaret.
Dagsordenens pkt.4. Evaluering af Hjertestarterkursus
Der er stor tilfredshed med kurset, som specielt drejede sig om førstehjælp til børn.
Tak til Michael Møller, som gav kyndig instruktion.
Dagsordenens pkt.5. Årsmøde i LAK (Landsbyerne i Aalborg Kommune)
Der blev givet mange gode oplysninger om LAK's arbejde og forhandlinger med
kommunen til gavn for landdistrikterne. På mødet blev Sebbersund udvalgt som årets
landsby 2021, og næste generalforsamling skal afholdes i Sebbersund.
Dagsordenens pkt.6. Fejring af udnævnelsen til Årets Landsby 2021.
Sebber- borgerne blev af Kulturbrugsen og Borgerforeningen inviteret til festlig
morgenmad for at fejre udnævnelsen. Der var ca. 90 deltagere, og LAK' formand , Leo
Helmer var imponeret over opbakningen. Hele forsamlingen blev fotograferet af Nibe Avis.
Dagsordenens pkt.7. Møde 22/3 om Kultur i landdistrikterne.
Mødet havde 75 deltagere. Der var 3 gode indlæg om initiativer i landsbyer.
Desuden drøftelse med kulturinstitutioner i Aalborg, som udtrykte vilje til samarbejde med
landsbyerne om f.eks. koncerter, kunstprojekter.
Dagsordenens pkt.8. Skt. Hans.
Det foreslås, at årets Skt. Hansbål - taler, Evald Tange Rise, berører emner som
fællesskab og samhørighed på baggrund af den internationale situation.
Dagsordenens pkt.9. Pjece til nye borgere.
Udsættes til næste møde
Dagsordenens pkt. 10. Legeplads
Der har været afholdt møde med kommunens legepladsinspektør om nødvendige
arbejdsopgaver. En del af opgaverne kan udføres på legepladsdag:
tilretning af balancebom, rustmaling på vippedyr, spændbånd om vindrevner på
gyngestativer, gennemgående bolte på gyngestativer, malearbejde.
Der opstilles fast bænk ved parcourbanen- bestilles hos Aktiv Ude, som har leveret banen.
Det undersøges, om der kan fastsvejses ekstra ribber på motionsribben. Ribben var
oprindelig tænkt som tilbud til større børn, men bruges i udstrakt grad af mindre børn, som
ikke kan nå op og derfor klatrer op via en bænk.
Der bestilles nye mini- mål.

Der fældes træ/ buske efter parcourbanen for at give køreadgang til legepladsen.
Prisen på græsklipning er steget 3%. Der er givet tilbud på klipning. Det omfatter
legeplads, boldbane, havneområde, græsareal ved Bagerstræde og trimning af græskant
ved stoppested Kulturbrugsen samt trimning af græs ved granitsøjler. Tilbud accepteres.
Dagsordenens pkt.11. Medlemskort
Medlemslister afleveres til kassereren.
Dagsordenens pkt.12. Udvikling af havneområdet.
Der afholdes møde 20/4. Muligheder drøftet.
Dagsordenens pkt.13. Aktivitetskalender.
Aktivitetskalender er husstandsomdelt og sat på borgerforeningens hjemmeside.
Dagsordenens pkt.14. Opfølgning på møde 21/9 med Aalborg kommune.
Der er endnu ikke modtaget svar på de senest stillede spørgsmål.
Dagsordenens pkt.15. Gå ture og hold sin by ren”
Aktiviteten er sat i værk.
Dagsordenens pkt.16. Træer langs Pallestien.
Husejer ved Pallestien har ønsket de højeste træer fældet, da de indebar risiko ved stærk
storm. Dette er udført.
Næste møde 23/5 2022

