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Referat Borgerforums møde
Torsdag den 9. august 2011 kl. 18.30 – 20.00 – På Trekanten
Tilstede: John Erik Knudsen, Poul Pedersen, Bent Engelund, Finn Jakobsen, Jørgen Andersen,
Lillian Pedersen, Birthe Møller, Jeanet Kaptain, Jennifer Elbæk, Brian Rohde.
Afbud: Esben Elbæk, Grethe Andreasen, Lisbeth Wybrandt.

1. valg af dirigent og referent
dirigent: John Erik – Ref. Jeanet

2. Referat: BF-møde 16. juni, kommentarer
Godkendt – Birthe vil gerne modtage referater – Jeanet har fået hendes mail adresse

3. Sommerfuglen: arbejdsdage / stormøde 6. september kl. 19.00
Vi holder fast i stormødet d. 6. september kl. 19 John Erik og Jeanet sørger for opslag.
Vi håber på at kunne danne en arbejdsgruppe efter stormødet.
Poul er fra d. 1. august 2011 til 1. november 2011 i praktik hos Kvarterværkstedet. Hans arbejdsområde
vil sammen med Per Thornberg være sommerfuglen.
Poul vil vise sommerfuglen frem på Aalborg øst dagen d. 3. august, hvor han bl.a. vil reklamerer for
åbent hus arrangement som BF holder d. 4. august i sommerfuglen. Poul vil være ”vært” på
sommerfuglen til åbent hus.
Poul og Finn laver PR til sommerfuglen inden Aalborg Øst dagen. Der ligger en USB på
kvarterværkstedet (hos Jeanet) med nyhedsbrev osv. på.
Næste arbejdsdag i sommerfuglen er d. 20. august 2011 kl. 9 – 13. Jeanet deler info ud.
Nyhedsbrev: Jennifer har lavet nyhedsbrev til sommerfuglen, det blev sendt til Per Thornberg og John
Erik for over 4 måneder siden, men hun har ikke en liste over ”sommerfuglens venner” så hun har ikke
haft mulighed for at sende det videre. John Erik har listen over ”vennerne” og sender det nye
nyhedsbrev ud når Finn og Poul har lavet de opdateringer der skal på.
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4. Kolonihavehus i Hesteskoen
Jeanet har været til møde med bestyrelsen i hesteskoen. Bestyrelsen har ikke et ønske om at få flere
”kommunale huse” ud i deres kolonihave forening. Der er i forvejen 3 kommunalt ejet huse og de
oplever at det ødelægger det ellers så tætte sammenhold der er i hesteskoen.
Jeanet har derfor valgt at gemme ideen om kolonihave i hesteskoen for en tid. Det er vigtigt at
beboerne i hesteskoen er med på ideen ellers er det for meget op af bakke. Ikke glemt, men gemt!!!

5. Aalborg Øst dag: Lørdag d.3. september
Bent overfører 10.000 kr. fra BF til Aalborg Øst dagen.
Lillian er klar med dankort maskinen og Birthe vil gerne sælge togbilletter fra infovognen
HUSK at få taget billede og lave tekst om jer selv og jeres arbejde i bydelen og på Aalborg øst dag, i kan
komme på trekanten så tager Frederik Alken et billede af jer.

6. brev til borgmesteren
ingen kommentarer

7. Integrationsaften
Poul er alene i gruppen, og vil gerne have flyttet datoen for integrationsaftenen, da der er meget
arbejde i det alene. John Erik vil prøve at få hold i özlem da hun også var en del af denne gruppe.

8. Igangværende opgaver: opdatering af liste
Jennifer ser på listen i uge 32 og opdaterer den ud fra de seneste referater.

9. Majfest: opflg. Budgethjælp
Vi har ikke set regnskabet, da gruppen bag majfesten ikke har evalueret endnu. Men Lillian vil gerne
vise os regnskab for 2010 mens vi afventer regnskabet for 2011.

10. Skilte og grønne områder: opflg.
Bent har snakket med Teknisk forvaltning flere gange, og de er nu begyndt at sætte nye skilte op i vores
bydel. Bent vil meget gerne have information hvis vi oplever at der står ødelagte skilte eller lignende, så
kontakter han Teknisk forvaltning.
Park og Natur er også kontaktet, Bent holder dem underrettet om de bænke der skal repareres.
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11.Knallertkørsel: opflg.
Der er kommet bump og chikaner op flere steder på astrupstien, ideen er rigtig god, men det virker
desværre ikke efter hensigten. En del af ”scooter banden” finder det morsomt at køre MEGET stærkt
over de nye bump, så de virker som rampe i stedet for en stopklods.
Der er blevet fældet mange træer langs astrupstien ved Ravnkildevej, hvilket har resulteret i at flere af
de mennesker der bor ud til stien (gårdhuse på Ravnkildevej) føler sig utrygge og chikaneret af den støj
som træerne tidligere tog larmen fra.

12. nyt fra Kvarterværkstedet/9220
vi holder informationsmøde omkring Aalborg Øst dagen mandag d. 22. august kl. 19.00 på trekanten.

13.Eventuelt
Bent: kommer der politi på Aalborg øst dagen?
Svar fra Jeanet: der er en aftale med Preben fra nærpolitiet. Han kommer i Bundgaardsparken og hilser
på (hvis han ikke bliver kaldt ud for at fange forbrydere)

14.Næste BF møder:
Aalborg Øst dag – Lørdag d.3. september
Stormøde i sommerfuglen – 6.september kl.19 i sommerfuglen
BF-møde tirsdag d. 20. september kl. 18.30-20.30 på trekanten
BF-møde d.25. oktober kl.18.30-20.30 på trekanten

