REFERAT bestyrelsesmøde KULTURBRUGSEN mandag 16.5.2022
Tilstede: Lone, Connie, Ditte, Thomas, Anette - for Grejbanken Claus, Dorthe, Per
Referent: Anette
________________________________________________________________________
ORIENTERING
Dorthe Kudsk informerede bl.a. om nyt fra Landdistriktmødet 5.maj.
Sundhed- og Kulturudvalget forhøjer driftstilskud med 13.500,- for 2022/2023 = i alt 21.000,kr. I 2024 er det samlede tilskud 13.500,- kr. Lone søger disse midler.
Dorthe deltager i Planzone 10 møde (svarende til det gamle Nibe Kommune) torsdag 19.maj
kl.17-19. Jane Tange og Leo deltager.
Ålborg Kommune har opfordret til at oprette SAMRÅD.
Halkær v/ Peter Søndergård er interesseret i at oprette sig sammen med Sebbersund.
Bestyrelsen er enige om interesse for dette samarbejde, men tænker lidt.
Samrådet ses mest som middel til at imødekomme Ålborg kommunes ønske.
Vi kan jo fint samarbejde med Halkær om alt muligt - uden et samråd.
MUSIK- & ARRANGEMENTSUDVALG
Connie gav info om kommende arrangement med musik & dans fredag 10.juni.
Der var snak om at markere Kulturbrugsens 5 års fødselsdag (midt juni 2017) ved denne
fest. Dette og andre forslag om f.eks. morgenkaffe 19.juni blev nedstemt og markeringen
udsættes til et arrangement engang senere på sommeren…
GREJBANKSUDVALG
Denne info er mailet til alle medlemmer 13.maj:
GREJBANKEN er åben fra dd.
Du har mulighed for at benytte fartøjer som SUP (Stand UP Paddleboard) & SOT (Sit On Top kajak) hvis du er
frigivet dertil. Afbenyttelse kræver desuden betalt medlemskab 2022.
Mere info & medlemskab ved henvendelse til Kulturbrugsens kasserer Thomas: 2520 9092
HAVKAJAK
Hvis du har ønske om at blive frigivet til havkajak har du denne mulighed:
Søndag den 22.maj + søndag den 29.maj begge dage kl.18-21
Frigivelse kræver deltagelse BEGGE DAGE = 2
MERE INFO: 2369 1298 (Per Rolmar)
TILMELDING: Per Rolmar på prolmar99@gmail.com SENEST torsdag den 19.maj kl.22.00
SUP & SOT
Hvis du har ønske om at blive frigivet til SUP og SOT har du denne mulighed:
Onsdag 1.- 8. - 15. - 22. juni
Frigivelse kræver deltagelse mindst 2 ud af de 4 dage.
Instruktører: Jon & Claus
MERE INFO: Dorthe Kudsk 51719335 / Claus 23235251

Havkajak afprøves ift. frigivelse denne sommer med kursus 2 sammenhængende dage.
Principielt anbefaler KB / Grejbanken at nye kajakroere uden erfaring / tilstrækkelige
kompetencer at ro sammen med en anden = 2 så sikkerheden ift. evt.redning er bedst.
Kulturbrugsen har intet lovformeligt ansvar såfremt nogle ror ud alene / kommer i fare.

ANSØGNINGER
Dorthe informerede om ansøgninger til Friluftsrådet og Hempel til bl.a.SUP hard boards.
Nordeafonden er søgt ift. stativer til havn.
Bevilling til flydebro er allerede i hus, men hænger sammen med etablering af stativer
Henv. fra Ålborg Kommune: Grejbanken indbydes til at fortælle om opstart & etablering
den 23.juni / eftermiddag. Per undersøger om han kan for tage fri fra job for at deltage.
KONTINGENT
Der har været lidt trælse & diffuse omstændigheder / beslutninger ift. kontingent.
Bestyrelsen besluttede derfor, at kontingent pr. dd. er 250,- pr. person.
Børn under 18 er med under et sådant medlemskab.
Kontingentfastsættelse er ikke længere et punkt på generalforsamling.
JUNIORKLUB.
Fungerer fortsat fint.
KUNSTUDVALGET = Tonio, Frank Storgård, Bente Grum, Dorthe Nielsen
Fungerer ikke. Lone ta´r kontakt til alle 4 for afklaring om det videre forløb.
ISBOD
Salget er igang. Der er måske problemer med bimåler / elafregning ?!
Lone finder den tidligere måler frem til en sammenligning så vi er sikre på, at Navet 46 ikke
“snydes”.Thomas aflæser ugentligt og afstemmer med aktuelle elpriser for senere afregning
overfor Per & Anette.
HELHEDSPLAN.
Kulturbrugsens bestyrelse bakker op om forskellige tanker om vendeplads og havneområde.
Til mødet den 9. juni udarbejdes nogle forskellige stationer/grupper, hvor borgere kan
diskutere ideer.
ØKONOMI.
Intet nyt / alt ok.
KOMMUNIKATION. Ny hjemmeside er under udarbejdelse v/ Ditte. Der er for mange kokke
på FB. Det forvirrer. Kontakt mellem Helle & Ditte…
HVERVE FOLDER.
Der er udarbejdet en info folder, som uddeles til alle, der ikke er medlem af Kulturbrugsen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------TIL KALENDEREN:

Fællesmøde ……………onsdag 25.maj kl.19.30
Borgermøde …………… torsdag 9.juni kl.19.00
Bestyrelsesmøde ……… mandag 13.juni kl.19.30

