BORGERFORUM
c/o Kvarterværkstedet
Fyrkildevej 7 - 9220 Aalborg Øst
9931 7616 - kvarterloft@aalborg.dk
www.kvarterloft.dk
Dagsorden, Borgerforum møde,
onsdag den 22. april 2015, kl. 19.00 på Trekanten
Til stede: John Erik Knudsen, Michael Mansdotter, Susanne Morbjerg,
Jennifer Elbæk, Jeanet Kaptain, Dorte Marie Bang, Valerius B. Gabrielsen, Faisal Said
Afbud: Lisbeth Wybrandt, Grethe Andreasen, Jens Christian Larsen, Brian Rohde
Fraværende: Esben Elbæk, Ahmed Abdi
1. Valg af dirigent og referent:
Dirigent: John Erik Knudsen
Referent: Jennifer Elbæk
2. Præsentationsrunde: Alle fortæller lidt om sig selv
Grethe, Kvarterværkstedet: Her kan man få hjælp til alle de ideer, der gør noget godt for Aalborg Øst – både
rådgivning og penge
3. Referat fra årsmødet og mødet inden: Opdater mailadresseliste ellers ingen kommentarer
4. Årsmøde 14. april: Evaluering af aftenen
Meget interessant møde, men alt for få gæster – hvad gør vi for at folk opdager at det er noget for dem?
Der kom dem, der var engagerede og det er godt nok.
Det er aktiviteter (fx debatarrangementer) imellem årsmøderne, der skal vise hvad vi kan.
Fint at vi fik lov at indvi caféen. Godt med opdeling i arbejdsgrupper, så det ikke kun er en der fortæller.
5. Konstituering: Formand, næstformand og kasserer
Formand: John Erik Knudsen
Næstformand: Jeanet Kaptain
Kasserer: Lisbeth Wybrandt
6. Skolerne: Hvad vil Borgerforum med skolesamarbejdet?
vi vil være opdateret på skolernes dagligdag. Skolerne skal have opbakning for os, så vi bliver ved med at
have gode skoler. Informationerne vi får til skolesamarbejdsmøderne gør os bedre til at bakke skolerne op. Vi
følger med hvor vi kan, så vi kan bidrage med information og kvalificere debatten.
7. Planetcentret: Hvad kan vi gøre som Borgerforum?
Grethe og Else-Marie fra Butik Cafeen skal gennemgå centret i morgen med Bodil Henningsen og Kim G
– formodentlig som forberedelse til et interessent møde, vi har bedt stadsarkitekten komme of fortælle om
planer og ideer. Måske kan vi få lov at få et par BF-folk med til interessent mødet? Det håber vi, John Erik
finder ud af det.
Vi vil eventuelt gerne invitere Else Marie med flere med til et BF-møde, evt. se om vi må holde næste møde i
Butik-Caféen.
8. Sommerfuglen
Der står 87 medlemmer på listen over vennerne, heraf 8 institutioner. Formodentlig vil ikke alle fortsætte
med at være medlem, når vi får sendt opkrævning.

Der mangler måske brænde til bålpladsen. Vi laver en ordning, hvor man kan uddele brænde fra Sommerfuglen.
Vi ønsker os en glidebane til Sommer på Sommerfuglen.
9. Aalborg Øst vil have alle med
Kofoeds skole kører ”normalt” tirsdag-onsdag-fredag, mens de mandag og torsdag kører praktikhold, dels
som pedel i centret, dels som butikshjælp i spar. Fåreprojektet kørte godt indtil tirsdag eftermiddag. Arealet
er ”dobbeltbooket”, Per skriver med Park og Natur.
10. City in Between:
Tornhøjgårdprojektet bliver mere og mere konkret. 32 boliger for udviklingshæmmede og omkring 100
lejeboliger.
11. Trekanten:
D. 22. maj åbner Trekantens nye café, reception kl. 14 til 18
Voksenbrugerådet og ungebrugerrådet går godt, der er stadig plads,hvis man gerne vil være med.
Trekanten arbejder med at starte samtalesalonen og byttebørser,.
12. Nyt fra Kvarterværkstedet/9220
* Foreningslisten uddeles nu, og rettes snarest på hjemmesiden
* Majfestprogram og flyer for borgmester-besøget uddeles nu
* Unge-teaterfestival – Aalborg Øst holdet var så gode
* Bæredygtighedsfestival i september – skal vi deltage? Michael orientere os om hvad vi kan gøre i forbindelse
med festivallen.
* Kommunen har fået en Grøn Agent – Zacharias hjælper grønne projekter på vej.
Zacharias.madsen@aalborg.dk 2519 9362
13. Eventuelt:
Borgermøde om Nabohjælp i aalborg Kommune tirsdag d. 19. maj kl. 17.30 - 20.00 i Aalborg Kongres og
Kultur Center. Husk tilmelding senest d. 12. maj.
14. Næste BF møde
Onsdag d. 13. maj kl. 19 på Trekanten eller i Butik-Cafëen
Fredag d. 12. juni kl. 17 på Sommerfuglen

