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Årsberetning 2012
”City in between” konkurrencen har året igennem været fast punkt på Borgerforums
dagsorden. Der har været afholdt fælles samrådsmøder og det var hovedpunktet på vores
årsmøde. Alt det materiale, vi har kunnet få fat i, er blevet nøje gennemgået og diskuteret,
for at være bedst muligt klædt på til at engagere os i udviklingen. Det har været
spændende at følge processen i kølvandet på konkurrencen. Den seneste milepæl i
forløbet var konferencen i januar 2013, hvor man gennem relevante oplæg og
efterfølgende debat havde fokus på, hvordan man kommer fra idé oplæg til konkrete
investeringer. Selv om Borgerforum ikke kan bidrage økonomisk, vil vi holde kommunen
og herunder stadsarkitekten fast på, at vi fortsat er en væsentlig samarbejdspartner i den
videre proces.
Ud over ”City in between” har Borgerforum i årets løb haft fokus på en del andre emner og
projekter. For at sikre os, at vi ikke glemmer nogle af dem, er der lavet en liste, som vi
kalder ”igangværende opgaver”, en liste vi ofte løber igennem.
I februar havde vi i samarbejde med NIF og Folkeinformationen debataftenen ”Bedre
Børneliv”, som var resultatet af de tidligere års ”Integrationsaftener”. Der kom knap nok det
antal mennesker, vi havde håbet på og selv om Marianne Skytte havde et udmærket
oplæg, fik vi ikke helt det ud af aftenen, vi havde forventet. Det er dog vigtigt at holde
lignende arrangementer også fremadrettet.
Interessen for Borgerforums arbejde er tilsyneladende stigende. Igen i 2012 var der en
rigtig god deltagelse til vores årsmøde og for første gang var der opstillet flere kandidater,
end der iht. vedtægterne er plads til i Borgerforum. Vores bestyrelsesmøder har året
igennem haft høj deltagelse og en formidabel arbejdsindsats. STOR tak til jer alle.
Ved mødet i maj blev John Erik genvalgt som formand, Bent Engelund som kasserer og
Jeanet Kaptain, som i øvrigt vandt frivillighedsprisen sidst på året, blev valgt til
næstformand.
I juni havde vi vores efterhånden årlige møde med Park & Natur, men som Kirsten L.A.
desværre var forhindret i at deltage i. Det gjorde, at mange af vores spørgsmål ikke
umiddelbart kunne besvares, men en velformulerende Thomas L.K. tog dem med hjem til
senere skriftlig besvarelse – også dem vi havde til Teknik & Veje.

Den nyrenoverede og ny indviede Tornhøjhal og den bagved liggende grønsvær dannede
en fantastisk ramme omkring dette års Aalborg Øst dag. Der var rigtig mange besøgende
og med lidt finjustering kan det blive en kæmpe succes i 2013. Da Borgerforums folk er
spredt rundt i andre stande, er det ikke realistisk at have en stand selv. Derfor er det vigtigt
med et godt infomateriale, som kan uddeles der, hvor vi står.
Interloc projektet har resulteret i bogen ”Stemmer fra en bydel”. Ann-Dorte og Sune havde
i oktober i samarbejde med Borgerforum en debataften, hvor flere ”læsere” gav deres
mening om udvalgte kapitler fra bogen. Efterfølgende besvarede de på spørgsmål fra
salen.
Som det blev besluttet, har ”Sommerfuglen” haft fire spændende årstids arrangementer i
løbet af året. Jennifer og Jeanet har i særlig grad gjort en stor indsats for at få nyhedsbrev,
kontingentbetaling og arbejdshold til at fungere – tak for det. ”Sommerfuglen” er en helt
speciel perle i Aalborg Øst og vi skal huske, at Borgerforum har et særligt ansvar for, at
flest mulige borgere i bydelen får glæde af huset.
Skolesamarbejdsudvalget mødes stadig fire gange årligt og referatet fra møderne
rundsendes til Borgerforum. Det afstedkommer fra tid til anden en heftig debat – senest
var det elevernes psykiske robusthed, der var i fokus.
Der er lige nogle sløjfer, der skal bindes på de løse ender fra 2012, men ellers handler det
fortsat om, at følge udviklingen nøje i det østlige Aalborg. Vi synes stadig, at vi bor i en af
Danmarks dejligste bydele og med den kæmpe indsats rigtig mange mennesker dag efter
dag yder, kan det ikke undgås, at den bliver endnu dejligere og attraktiv for de mange nye
borgere, der de kommende år skal flytte til bydelen.
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