
Referat fra bestyrelsesmøde – Kulturbrugsen 

Placering: Kulturbrugsen Til stede: Connie, Nina, Lone & Thomas (referent) 

Dato: 25. maj 2021 Afbud: Lise 

Klokkeslæt: Kl. 19.30  

 

 Punkt Referat 

I Orientering 

1) Flydebro-kajakstativ 

2) Tilbygning til Kulturbrugsen 

3) Referat af møde med HH 04-05-21 

4) Orientering om samarbejdet med 

Aalborg kommune om Juniorklub og 

Aktive hverdagssteder. 

1) Pengene er bevilliget. 20 % egenfinansiering. 
Projektet er justeret ift. indsigelser. Tilladelser er 
givet, 4 ugers høring er snart overstået. 

2) Vi har søgt 650.000 kr. hos Erhvervsstyrelsen. Intet 
nyt. Egenfinansiering på 6.000 kr. Der oprettes en 
gruppe som rapporterer tilbage til bestyrelsen, og vi 
skal have en person fra bestyrelsen med i gruppen. 

3) Møde med rådmand fra by- og landskabs-
forvaltningen i Aalborg Kommune, Hans-Henrik 
Henriksen. Vi havde en god og konstruktiv dialog med 
rådmanden, som var meget lydhør over for vores, 
bådlauget og borgerforeningens forslag/ønsker. 

4) Vi forsøger at få nogle konkrete aftaler på plads, så 
vi ved hvad vi har at gøre med.  

II 
Udvalgsstruktur og orientering derfra, 

samt fremtidigt samarbejde 

1) Musik/arrangementsudvalg og 

evaluering på Allan Olsen 

2) Anvendelse af Salonen  

3) Grejbank 

4) Rengøring 

5) Vedligehold og udenoms 

6) Børn & unge 

7) Yoga/pilates aftale 

8) Gårdmiljø 

9) Kunstudvalg 

1) Koncerten med Allan Olsen gik som planlagt og der 
var god stemning og opbakning til arrangementet. Fra 
udvalget lyder det, at opgaven krævede lidt mere end 
normalt, men ved fælles hjælp faldt alt på plads til 
selve koncerten – tak til alle for idé og udførelse. 
Ingen umiddelbare nye idéer i støbeskeen. 

2) Vi ønsker at opfordre Kulturbrugsens brugere til at 
komme med gode idéer til hvordan vi kan bruge den 
– dette bliver tidligst til august. 

3) Opstart og frigivelses kommer snart. Vi skal have 
opkrævet kontingenter for dem der ønsker 
medlemskab i 2021. 

4) Der skal styr på juniorklubbens rengøring efter de 
har brugt stedet. 

5) Intet nyt. 

6) Fremmødet er faldet en del under Corona. 
Barselsvikaren skal på barsel. Der kommer en 
barselsbarselsvikar. En del arrangementer i 
støbeskeen. 



Side 2 

 Punkt Referat 

7) Intet nyt 

8) Der udveksles idéer, og de er ret gode. 

9) Udstilling i støbeskeen i uge 42. Søg evt. om støtte 
til skillevægge hos Danske Bank Fonden. 

III Ansøgning om støtte til scenelys hos 

Danske Bank fond. 

Ansøgning om støtte til skillevægge til 

kunstudstilling hos Danske Bank fond. 

 

Begge dele skal undersøges. F.eks. Danske Bank 

Fonden, Jutlander, eller et andet sted. Ansøgning om 

scenelys ligger ved musik- og arrangementsudvalget. 

IV Økonomi – status: 

- Resultat 

- Likviditet 

- Projekter 

Vi er ramt af Corona og har derfor manglende 

indtægter på udlejning af lokalerne. Det ser dog 

bedre ud for efteråret. Der bliver arbejdet på at 

udleje lokalerne så meget som muligt resten af året 

(så meget som restriktionerne tillader). 

Samtidig vil vi forsøge at få flere kontingentkroner og 

planlægger at kontakte alle byens borgere, der pt. 

ikke er medlemmer. 

V 1) Kommunikation 

2) Ny brochure 

3) Rettelser til hjemmeside. 

4) FB og Instagram 

 

1) Vi ønsker at lave en pamflet som kan gives til nye 
borgere eller inaktive medlemmer, således at vi kan 
få noget mere opmærksomhed. 

2) Se ovenfor 

3) De er så småt undervejs 

4) Vi har brug for inputs, så vi kan få noget konstant 
flow 

VI Næste møde Mandag d. 28. juni kl. 18.30. 

VII Evt. Der arbejdes på et møde med bådlauget. 

 


