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Referat årsmøde i Borgerforum 

Torsdag d. 10. marts 2022 kl. 19.00 

Kulturhuset Trekanten, salen. 

 

Velkomst og præsentation ved formand Janette Lemus 

Aalborg Ø – de lokale folkeskoler og deres fokus 

Herningvej skole: Jette Hansen fortæller, at hun gerne vil have en gymnastikhal, pt. skal skoleeleverne ned 

til Aab og Jette udtrykker, at hun ønsker at skolen kan benytte Gigantium, da det ligger i deres skoledistrikt, 

men det er ikke muligt. Herningvej skole har lige fået etableret et makerspace, som borgerne i Aalborg Øst 

er velkomne til at bruge. Det er også muligt at bruge mødelokaler, hal mm. til arrangementer, møder, 

frivillige initiativer mm.  

Tornhøjskolen: John fortæller, at der altid er 2 voksne i undervisning – det betyder fx at der næsten aldrig 

er vikarer i timerne. Tornhøjskolen holder skole-OL for hele Aalborg kommunes skoler d. 17. og 18. maj.  

Mellervangskolen: Claus Hansen er repræsentant fra Mellervangskolen, han er deres indskolingsleder. 

Claus fortæller, at de ofte har ringet ud til folk, der vælger skolen fra og de får at vide, at det er skolens 

beliggenhed, der er afgørende for fravalget. Skolen står for innovation og forsøgte at invitere dagplejen ind, 

det gik dog ikke så godt, men de forsøger andre innovative ideer. Claus efterspørger årsager til at lokale 

børn vælger de lokale skoler til. 

Øst skolen: Vita Jessen forklarer at Øst skolen er en Rudolf Steiner friskole og de ser ikke sig selv, som en 

konkurrent til de lokale folkeskoler i Aalborg Øst, for det er nogle andre børn deres skole henvender sig til. 

Børnene bliver undervist i perioder – fx dansk i 4 uger, derefter har de det ikke i en lang periode, for så går 

de ind i en ny læringsperiode. Der er åbent hus d. 4. og 6. april hvor alle er velkommen til at kigge forbi.  

Spørgsmål og kommentarer fra salen:  

Anders Otte: Må vi lave madklubber, idrætsfællesskaber mm. på skolerne?  

Ja, det må man gerne, man skal kontakte skolen for at få rådighed (på Østskolen skal man betale for det).  

Nynne Rievers: Mig og min familie er tilflyttere, jeg tænker, at man ofte hører dårlige historie om Aalborg 

Øst og skolerne, vi var også skeptiske i starten, men nu er vi meget glad for at bo her.  

Jens Peder Andersen:  

Er det muligt, at lave en fælles brochure eller lign?  

John fortæller, at de har fordoblet skoleindskrivningen i år. De har været personligt hjemme ved alle 

skolestarterne og udlevere en bog.  

Janette Lemus: Kan I mærke befolkningssammensætningen har ændret sig?  

Ja, det kan hele landet mærke, men prognoserne viser, at børnene er på vej igen.  

Grethe Andreasen: Man skal huske at fortælle de gode historier, for hver dårlig historie skal der fortælles 

10 gode historier.  
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Årsmøde 

1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Michael Mansdotter, referent Charlotte Dahl Abasi.  

 

2. Godkendelse af beretning 

Borgerforum har været ramt af corona, men har afholdt møder online. Vi holder øje med 

lokalplaner og de grønne områder. Der har været afholdt trafikmøde og vælgermøde i 

Borgerforums regi. Sommerfuglen har været lukket ned, men til Julemandens værksted var 

Sommerfuglen deltagende. Vi følger med i Erhversnetværk9220, som eksempelvis var med til at 

arrangere julebelysning i bydelen. 

 

Spørgsmål:  

Hvordan med skiltningen i Aalborg Øst? 

Borgerforum tager fat i kommunen. Der er fx skiltning der peger mod Vejgaard, men det er mere 

relevant med skilte til fx midtbyen.  

Hvad med belysning i tunnellerne?  

Vi tager fat i Himmerland Boligforening og Kommunen vedrørende belysning i tunnellen ved 

Ravnkildevej.  

I beretningen står der at Borgerforum er ved at løsrive sig fra Kvarterværkstedet, er det ikke muligt, 

at lave et borger/informationsmøde om det? 

 

Beretningen er godkendt.  

 

3. Godkendelse af revideret regnskab 

Regnskabet er godkendt. 

Der er ikke et årsunderskud, men derimod overskud som ses på stigningen i indestående på 

Aalborg Øst dagens konto.  

 

4. Godkendelse af budget 

Budgettet er godkendt.  

 

5. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag.  

 

6. Nyt fra Borgerforum og samarbejdspartnere 

Kvarterværkstedet: Kvarterværkstedet kan være behjælpeligt med at søge fonde til Borgerforum. 

Kvarterværkstedet er i gang med Bæredygtig bydel: skolerne og institutionerne er med. 

Julearrangementet kører også videre i år. Kvarterværkstedet har været med til at etablere 

Byttebørsen under Lidl.  

Trekanten: Trekanten laver deres koncept om aftenmenuen om, hvor der er ’Spisetid’ kl. 18.00 og 

så er der et 20 minutters oplæg fra nogen, der kan eller vil noget.  

 

7. Valg til Borgerforum er gældende for 1 år 

a. Valg af 5-11 deltagere og 2 suppleanter  
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Nye medlemmer:  

John Hansen indtræder som fuldt medlem. 

Suppleant Nynne Rievers 

Suppleant Dorthe Pedersen 

b. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

Jens Peder fortsætter som revisor og Ingerlise K bliver revisorsuppleant.  

8. Evt. 

Fredsskoven skal nedlægges er det noget vi kan tage op i Borgerforum?  

Salen bliver enige om, at det ikke er vigtigt, det er nærmere trafikstøjen der skal holdes øje med.  

 

Esben Elbæk påpeger at næste år er det Borgerforums 20 års jubilæum og det bør fejres!  


