
REFERAT bestyrelsesmøde KULTURBRUGSEN mandag 13.6.2022

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

ORIENTERING

Ålborg Kommune har opfordret til at oprette SAMRÅD og det vil vi gøre med Halkær. Dorthe
Kudsk & Lone er ansvarlig for kontakt / formidling.

MUSIK- & ARRANGEMENTSUDVALG
Arrangementet med musik & dans fredag 10.juni blev en succes med ca.40 deltagere.
Overskud 3.500,-

Sankt Hans arrangement for børn 23.juni. Opslag mailes ud til medlemmer.
Hvis regn = aflyses arrangementet

Halkær tur arrangeres til 27.august. Opslag følger.

GREJBANKSUDVALG
- der er taget kontakt til Preben / Sebber Skole ift. yderligere samarbejde.
- Grøn Familiedag med SUP i Halkær i september.
- Idrætsmøde / konference i Ålborg Kommune torsdag 23.juni. Dorthe, Per Rolmar og

evt.Lone deltager med indlæg.
- der er frigivet 4 til havkajak. Meget forskelligt niveau, men nu er vi igang med DET.
- Stativ til grej ved vendepladsen kan evt. svejses og fjernes om vinteren i stedet for

egentligt “skur”. Connie / Valsted har en flagvogn, der evt. kan benyttes til formålet
ganske gratis.

- der arbejdes på opsætning af affugter i Grejbanken evt. med delvis betaling fra
Juniorklubben

JUNIORKLUB.
Fungerer fortsat fint.

KUNSTUDVALGET = Tonio, Frank Storgård, Bente Grum, Dorthe Nielsen
Intet nyt.

ISBOD
Salget er i gang. Sparsomt pga. vejret.
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.
Møde med Jane Tange kan desværre først blive 11.august.
Miljøundersøgelse sættes gerne igan så oprensning kan finde sted snarest.
Borgermøde om Helhedsplan i august. Indbydelse skal ud til borgere snarest.

ØKONOMI.
Intet nyt / alt ok.

PROJEKTBYGGERIET / køkken.
Økonomien slår ikke til pga. prisstigninger
Lone oplyser, at Jane Tange er velvillig over for assistance til at søge økonomisk hjælp.

KOMMUNIKATION. Ny hjemmeside er under udarbejdelse v/ Ditte.

HVERVE FOLDER.
Der er udarbejdet en info folder, som uddeles til alle, der ikke er medlem af Kulturbrugsen.

ÅRETS LANDSBY 2022
Lone samarbejder med Hanne Gerges om ansøgning.

KRÆMMERMARKED
Borgerforeningen afholder kræmmermarked ved Kulturbrugsen 20.august
Det er aftalt, at Kulturbrugsen bidrager til arrangementet med “æblekagebod”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

TIL KALENDEREN: Fællesmøde …………… tirsdag   28.juni kl.19.30
Bestyrelsesmøde ……… mandag 8.august kl.19.30
Borgermøde …………… torsdag  ? august kl.  ?


