
REFERAT bestyrelsesmøde KULTURBRUGSEN mandag 11.4.2022

Tilstede: Lone, Connie, Ditte, Thomas, Anette - for Grejbanken Claus
Referent: Anette
________________________________________________________________________

Orientering

Grejbanken deltager i bestyrelsesmøderne for bedst mulig gensidig info.

Arrangementsudvalget.
Connie gav info om kommende: “Hygge på tværs”, 1.maj tur til Vikingebyen, en aften med
mad & dans (band indtil videre ukendt).
Flyers om arrangementer opsættes fremover fysisk på Kulturbrugsen.
Anette vedhæfter i mail til medlemmer.
Ditte & Helle lægger op på INSTAGRAM / FB efter nærmere indbyrdes aftale.

Grejbanken
Der er pt. max.3 måske 4 reelle instruktører: Rolmar, Claus, Lone, Jon
Nærmere følger ift. opstart, der forventes midt i maj.
Der satses i indeværende år fortrinsvis på kajak.

Juniorklub.
Fungerer fint. Der lægges 30% på leje for EL - grundet stigende energipriser.

Kunstudvalget = Tonio, Frank Storgård, Bente Grum, Dorthe Nielsen
Fungerer ikke. Lone ta´r kontakt til alle 4 for afklaring om det videre forløb.

Helhedsplan / fælles bestyrelsesmøde onsdag d.20.april kl.19.30
Vi har interesse i at området ved “vendepladsen” skal bruges rekreativt på een
eller flere måder.
En udfordring er bl.a. bus 50. Måske en god ide at få holdeplads oppe på Løgstørvej ?
Vi imødeser oprensning ved dæmningen. Det vil iflg. Thomas ikke nytte at etablere hul
i dæmningen. Eneste virkelig nytte vil være helt at fjerne dæmning og anlægge bro så
gennemstrømning forbedres. Dette er dog desværre & næppe økonomisk realistisk.

Kroen kan vi intet gøre ved omend vi gerne ser denne skændsel fjernet.
Det vil kræve en ny lokalplan. Indtil videre har ejer ret til at lade den stå og forfalde.
Ålborg Kommune har tilset bygningerne og mener ikke disse er til fare for mennesker.

Vi ser frem til at borgerne kommer med deres input / ønsker.
Måske en god ide at undersøge hvorfor tilflyttere vælger Sebbersund. Ålborg Universitet
kunne måske udarbejde spørgeskema. Det blev ikke besluttet hvem der kontakter dem.

Landdistrikskonsulent Jane Tange / Ålborg Kommune -  deltager på fællesmøderne onsdag
18.maj og borgermødet torsdag 9.juni.



Isbod
Isboden gøres klar til opstart 1.maj. Priserne hæves med et par kroner og køres principielt
som sidste sæson med regning til kasserer. Der monteres bi-måler som Thomas aflæser
ugentligt og afstemmer med aktuelle elpriser for senere afregning overfor Per & Anette.

Kulturbrugsen og brugere.
Bestyrelsen ønsker at alle medlemmer der måtte ønske det får en låsebrik, så det bliver let
at bruge lokalerne. Der udarbejdes bookingsystem så man kan sikre sig et givent lokale er
ledigt om ønskeligt.
Hvis der ikke er booket - og ellers ledigt - kan alle medlemmer benytte.

Dette gælder naturligvis ikke værelser og ejheller afholdelse af fester mv.
Lokalerne må heller ikke uden særlig aftale om leje benyttes kommercielt.

Brug af lokalerne på denne måde vil forventeligt afstedkomme noget mere slid og et større
forbrug af bl.a. el. Men vi håber, at stedet ved denne åbning bliver meget mere levende.
Måske skal der mere rengøring til ?

For flere medlemmer skal vi nok ud og besøge vore naboer :-)
Nogle aner ikke hvad Kulturbrugsen / Borgerforeningen er - og kan byde på.

Økonomi
Alt ok.

TIL KALENDER:
Fællesmøde …………… tirsdag   20.april kl.19.30
Bestyrelsesmøde ………mandag 16.maj kl.19.30
Fællesmøde …………… onsdag  18.maj kl.19.30
Borgermøde …………… torsdag    9.juni kl.?

God Påske !


