Bestyrelsesmøde Sebber Borgerforening 23/5 2022
Til stede: Hanne Gerges, Evy Moric, Bente Jensen, Henrik Hansen, Mogens Hansen,
Hans Heidemann Lassen
Dagsorden pkt 1: Referat fra mødet 4/4 2022 godkendt og underskrevet.
Dagsorden pkt 2: Økonomi.
Regnskabsposter gennemgået. Regninger betalt, herunder legepladsudstyr. Forsikringer
betalt.
Dagsorden pkt 3: Arbejdsdag på legepladsen.
Der var god tilslutning og meget nyttigt arbejde blev udført. Gynger forsynet med
gennemgående bolte af sikkerhedshensyn. Wire på legetårnet skal udskiftes.
Der er anskaffet nye minimål. Basketball-stativ bestilles. Der er anskaffet nye borbænkesæt og opsat egekævlebænk ved parcourstativet.
Dagsorden pkt 4: Sankt Hans aften.
Kl. 20 velkomst, sang, båltale, bålet tændes, midsommervise.
Båltaler Evald Lange Rise. Skilt sættes op ved indkørsel til byen. Annonceres på
Facebook og Sebber service. Desuden kommer der artikel i Nibe Avis med omtale af
egnens bålfester. Her vil der også være omtale af BK´s kommende arrangementer i byen.
Dagsorden pkt 5: Kræmmermarked 20/8
Tages op på næste møde.
Dagsorden pkt 6: Møde i Kulturbrugsen i planzone 10.
Fra Borgerforeningen deltog Evy og Bente. Fra kommunen deltog Jane Tange og Cecilie
Goul, som fremlagde tanker om bl.a. el-cykel projekt. Der kan opsættes ladestandere
forskellige steder i området + lånecykler. I landsbypuljen er afsat 6. mill. kr. Kan anvendes
til f.eks. reparation af fortove, markering af p- pladser, mindre stianlæg o.a. Der er ikke
krav om medfinansiering. Forslag/ ønsker skal være inde til august.
Mht. planzonearbejdet var der ønsker om drøftelser i mindre fora fremfor store møder. S.B
forslag om kurser for bestyrelsesarbejde blev positivt modtaget.
Tilskud til samråd. I dag kan der søges om 15.000kr, men for 2022 og 2023 kan der søges
om yderligere 13.500kr.
Øvrigt. Rekruttering af bestyrelsesmedlemmer til samråd, orientering om
Landsbypedelordningen, seniorboliger, fjernvarmeplan ( udvidelse af fjernvarmenettet),
nedsat fartgrænser i landsbyerne. Der blev også drøftet afskaffelse af medfinansiering ved
puljeansøgninger, men dette kunne ikke imødekommes.
Forvaltningen anbefaler, at der oprettes samråd, som kommunen kan henvende sig til.
Samrådene skal så videregive informationen.
Dagsorden pkt 7: Henvendelser.
Christian Holm Klitgaard har sendt link med gamle Sebbersund-fotos. Tonio lægger dem
på hjemmeside.
- Henvendelse om foredrag om Israel-Palæstina . Svaret at det tilbuddet ikke pt. vil
benyttes.
Dagsorden pkt 8: Landsbypedelordningen under AK.
Græsklipning ved byens indkørsel og stoppested foretages af landsbypedel.

Dagsorden pkt 9: Flaskecontainere.
Flaskecontainere først flyttet fra legepladsen til placering bag bøgehækken. Efter
henvendelse fra nabo er containerne ind til videre flyttet til Fælledvej mellem
transformatortårnet og stien over fælleden.
Dagsorden pkt 10: Henvendelse fra Dorthe Kudsk om deltagelse i et kommende samråd
med Kulturbrugsen og Halkær Vandværksforening. Borgerforeningen har meddelt, at SB
deltager som forening, men ikke med bestyrelsespost.
Dagsorden pkt 11: Havneområdet
Der afholdes møde om havneområdet i Kulturbrugsen. 25/5
Dagsorden pkt 12: "Krible-krabledag"
Afholdes 26/6 k.l 11. Der opsættes skilt og annonceres på borgerforeningens Facebook
side og på Sebber service
Dagsorden pkt 13: Oplæg til velkomstfolder.
Tages op på næste møde.
Næste møde
2. august kl. 19 i Kulturbrugsen

