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              Borgerforum - Referat 
Onsdag d. 12. januar 2022 Kl. 18.30 

Online, Teams 
Deltagere: Michael, Lisbeth, Amir, Jeanet K., Trygve, Janette, Pia, Dorte Marie 
Afbud: Charlotte, John Hansen 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 
Ordstyrer: Janette 
Referent:  Michael 
 

2. Kommentarer til dagsorden 
 

3. Årsmøde Borgerforum marts 2022 
 

● Nedsættelse af udvalg 
 

● Tema fastlægges  
 

Kunne man forestille sig at sætte byudviklingsplaner på dagsordenen med besøg af de lokale 
byrådskandidater fra de forskellige partier. 
 
Eller 
 
Man kunne få lokalhistorisk samfund til at fortælle om udviklingen i Aalborg Øst? Og så kombinere det med 
at spørge Jan Nymark Thaisen som er ny rådmand for By- & Landskabsforvaltningen om han kunne relatere 
det til nutiden. 
 
Michael foreslår at vi så flytter årsmødet til Kirkecentret hvis lokalhistorisk Forening vil være med. 
 
Janette og Dorte Marie kontakter Kirkecentret, Lokalhistorisk Samfund og Jan Nymark Thaisen om det er 
muligt 
 

 

4. Nyt fra arbejdsgrupperne  
  

● Presseansvarlig/sekretær (CA) 
Intet at berette 

 
● Erhvervsnetværk9220 (EE)(JK) 

Intet at berette 
 

● Sommerfuglen (DB)(PS)(CA)(JK) 
Der er sendt kontingentopkrævninger ud. Huset (Sommerfuglen) er i god stand men mangler i den grad 
træbeskyttelse. Arbejdsgruppen arbejder videre på sagen. 
 
DM sender medlemsliste til Lisbeth, så hun kan følge med om der er kommet indbetalinger fra medlemmer 
af Foreningen Sommerfuglen. Infobrev og kontingent-opkrævning er udsendt til foreninger, privat 
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medlemskab opkrævninger er lige på trapperne til at blive udsendt. Ved udgang af januar 
sender Lisbeth liste til DM, så gruppen ved hvem der skal rykkes eller aflevere nøgler retur. 
 

● Grønne områder, Byfornyelse, Lokalplaner (TF) 
o Skraldespande i Bundgaardsparken (Astrids projekt) 

- Afventer nyt fra det kommunale udvalg kommer i gang (efter valg til byrådet i november 2021).  
 

● Trafik arbejdsgruppe (MM)(JL)(LW)(AB)  
Holdt møde den 11. januar. Arbejder med 3 hovedpunkter: 

- Tunneller  
- Skiltning 
- Kollektiv trafik og ny køreplan 

 
 

● Skolesamarbejdet (MM)(EE)(JK) 
- MM ringer til Christine på Mellervangsskolen 

 

 
5. Revitalisering af hundemarken (EE) 

Punktet udskydes 

 
 

6. BF’s deltagelse i jul i Aalborg Ø 2022 (MM) 
 

Opfølgende orientering. Kvarterværkstedet er kontaktet og meddelt vores beslutning. 
 

7. Evt. 
Fremtidige møder 

• 9. februar – i Orangeriet på Trekanten 

• 9. marts – i Orangeriet på Trekanten 

• 10. marts – årsmøde i salen på Trekanten 

• 20. april – lokale 4, Trekanten 

• 11. maj – i Orangeriet på Trekanten 

• 8. juni – på Sommerfuglen 

• 10. august – lokale 3, Trekanten 

• 14. september – lokale 3, Trekanten 

• 12. oktober – lokale 3, Trekanten 

• 9. november – lokale 3, Trekanten 

• 14. december – lokale 3, Trekanten 
 
Dorte Marie spørger om vi kan få et testcenter omkring Tornhøj. Vi afventer udviklingen og tager fat hvis 
behovet igen stiger.  Der er mulighed for at kontakte Smedegården og få hjælp til særligt udsatte med at 
blive testet. 

     
Janette sender en mail til Esben om god bedring fra Borgerforum. 


