
Referat af bestyrelsesmøde – Kulturbrugsen 

Placering: Kulturbrugsen Tilstede: Lise, Nina, Lone og Connie 

Dato: 28. juni 2021 Afbud: Thomas 

Klokkeslæt: Kl. 18.30 Referent: Connie 

 

 Punkt Referat 

I Orientering: 

Flydebro-kajakstativ 

 

 

 

 

Tilbygning til Kulturbrugsen 

Møde med Ung Aalborg kommune 

11.06.2021, herunder 

rengøringsinstruks og evt. betaling af 

drift. 

Penge og tilladelser på plads. Projektet starter næste år. 
Bådelaugets bestyrelse vil gerne mødes med 
Kulturbrugsens bestyrelse om placering af flydebro-
kajakstativ, oprensning af ophalerstedet mm. Møde juli 
eller august. Lone og Lise deltager og vi vil gerne have 
Thomas med til mødet.  
 
Vi har fået afslag på tilbygningen af Kulturbrugsen 

Ung Aalborg er yderst tilfreds med at være i 
Kulturbrugsen. Lone sender en oversigt til Birgit over, 
hvad vi forventer, der gøres rent og hvilke dage. Lone 
går i dialog med Aalborg Kommune omkring et 
driftsmæssig bidrag til leje og brug af lokaler i huset. 

II Udvalgsstruktur og orientering derfra, 
samt fremtidigt samarbejde: 

1. Musik/arrangementsudvalg 

2. Anvendelse af Salonen 

3. Grejbank 

4. Rengøring 

5. Vedligehold og udenomsaresler 

6. Børn & unge 

7. Yoga/pilates aftale 

8. Gårdmiljø 

Ad 1) 
September: UD af busken arrangement, hvor vi 
inviterer alle de lokale foreninger til at komme og 
præsentere sig selv.  
15. oktober: Foredrag om Beatles 
6. november: Børneloppemarked 
19. november: Julevinsmagning. Vi forsøger om vi kan 
gøre det i samarbejde med Borgerforeningerne i 
Sebbersund, Valsted og Barmer 
Ad 2) tages op i efteråret 
Ad 3) Fuld gang i aktiviteterne. Udstyret lånes ud til 
Valsted til havnens dag sidst i august. 
Ad 4) se under punkt I 
Ad 5) Intet at bemærke 
Ad 6) Intet at bemærke 
Ad 7) Anette starter op i september  
Ad 8) Vi foreslår Bjarne et møde i august for at 
koordinere tilbygningsplaner og indretning af gårdmiljø.  

III Kommunikation: 

Nuento 

Hjemmeside 

Facebook 

Brochure/folder 

Hvem gør hvad og hvad fungerer? 

Vi vil gerne have, at booking af leje af lokaler til fester 
fremgår af kalenderen hos Nuento. Desværre kan 
Nuento ikke understøtte foreningernes brug af 
Kulturbrugsen. Nuento sikrer, at vi i forhold til 
bookinger når en bredere kreds, derfor vil vi 
fremadrettet have to kalendere og bookinger via 



Side 2 

 Punkt Referat 

 Nuento skal overføres til Kulturbrugsens kalender 
manuelt. Lone arbejder videre med det praktiske 
sammen med Michelle. 

Lone retter hjemmesiden til og spørger Helle Kirk, om 
hun vil være behjælpelig med at optimere hjemmeside 
og Facebook-kommunikation. 

Ønske om at vi er færdige til generalforsamlingen den 
24. august 2021 

IV Økonomi – status: 

- Resultat 

- Likviditet 

 

- Projekter 

Regnskabet ligger klar til generalforsamlingen i august. 
Vi skal have udsendt opkrævning af kontingent til 
grejbanken. 
 
Ingen projekter 

V Møde med bådelauget Se under punkt I 

VI Forslag til ny kontingentstruktur Kulturbrugsens bestyrelse har ikke tænkt sig at foreslå 
ændringer til den kommende generalforsamling 

VII Næste møde Tirsdag den 10. August kl. 19.30 

VIII Evt.  

 


