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              Borgerforum - Referat 
Onsdag d. 9. februar 2022 Kl. 18.30 

Orangeriet, Trekanten 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 
Ordstyrer: Janette Lemus, Referent: Charlotte Abasi 
Deltager til mødet: AB, LW, CA, JH, JL, MM, DM og Rasmus studerende ved AAU. Afbud fra: JK, EE, 
TF, PS.  

 

2. Kommentarer til dagsorden 
 En diskussion af hvad der sker i bydelen mht. eksempelvis i forhold til Kvarterværkstedet. 
 

3. Årsmøde Borgerforum marts 2022 (JL) 
Vi aftalte sidst, at vi skulle kontakte rådmanden og at vi skulle afholde det i kirkecenteret, det var 
ikke muligt, derimod har vi aftalt med de lokale distriktsskoler og alle har tilkendegivet, at de vil 
sende en repræsentant og mødet bliver afholdt på Trekanten. En 5-10 minutters præsentation af 
hver skole og hvad de hver især kan?  
Kan vi provokere lidt og eksempelvis skrive på plakaten ”Hvorfor vælge de lokale skoler?”, ”Skal vi 
vælge de lokale skoler?” Hvad er det der gør den enkelte skole speciel?  
 
Dagsorden er udsendt via sociale medier og på 9220.nu, der er deadline for indkomne forslag d. 
24. februar.  
 
Vi arrangerer gratis fællesspisning. Trekanten laver spisebilletter på trekanten.info på Aalborg Øst 
Gryde. Opfølgning ved MM i forhold til tilmelding og pris + kaffe/kage. 
 
LW sender regnskabet til JL. Inden 7 dage før skal regnskabet op på Borgerforums og Trekantens 
hjemmeside. 
 
Vi vil afsætte 20.000 kr. til aktiviteter, men vi vil ikke længere øremærke pengene.  
 
Amir kigger på plakaten til BF’s årsmøde og ellers kan vi hente hjælp ved Frederik Alken.  
 
MM udsender plakaten via briefinglisten.  
 

4. Nyt fra arbejdsgrupperne  
  

● Presseansvarlig/sekretær (CP)  
Borgerforums e-mail mangler at være synlig på 9220.nu (MM tager fat i det). Janette og 
Charlotte skal have adgang til 9220.nu (MM tager fat i Frederik). 

 
● Erhvervsnetværk9220 (EE)(JK) 

Hverken EE eller JK er deltagende på mødet.  
 

● Sommerfuglen (DM)(PS)(CA)(JK) 
Sommerfuglen mangler at blive træbeskyttet. Regninger er udsendt via EAN-nr til 
institutionerne i 9220. Evt. arrangement til påske. Kan vi få en status på hvor mange aktive 
medlemmer der er? DM  
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● Grønne områder, Byfornyelse, Lokalplaner (TF)  

 TF er ikke deltagende på mødet.  
 

 
● Trafik arbejdsgruppe (MM)(JL)(LW)(AB)  

Der er blevet afholdt 2 møder. I morgen tager gruppen på cykeltur i området og ser 
skiltningen an. Der er mange der har besvær med at finde vej til og fra byen. Der er en stor 
udfordring i forhold til sikker trafik ud til det nye sygehus. Gruppen snakker om at 
forskønne tunneller i området med hjælp fra Aalborg Kommunes kunstfond.  

 
● Skolesamarbejdet (MM)(EE)(JK) 

JL træder assisterende til i udvalget. Kan vi afholde et årligt temamøde med skolerne i 
forhold til skoleindskrivningerne? 

 
5. Samarbejde med Kvarterværkstedet og frivillige kræfter 

Vi er meget bekymret for udviklingen i forhold til Kvarterværkstedet og frivillige kræfter. Hvad kan 
vi bruge Kvarterværkstedet til og hvad kan Kvarterværkstedet bruge os til? Sammenhængskraften 
i Aalborg Øst er ved at være ikke-eksisterende og de sociale indsatser falder fra hinanden. 
Borgerforum ønsker en status fra Mads Borgstrøm om, hvad Kvarterværkstedets indsats i Aalborg 
Øst er? Punktet følges op på næste møde. CA og JL følger op.  
 

6. Vedtægter for Borgerforum 
Borgerforum er både en forening og et samråd, JL undrede sig over om man kan være begge, men 
det er helt normalt og i øvrigt et krav.  
Der skal søges om tilskud fra Aalborg Kommune, senest d. 4. april.  
 
Vi kigger på om vedtægterne er passende. 

 

7. Materiale status  
  
 

8. Evt. 
  

     
 


