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

Lokale 4, Trekanten 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 
Ordstyrer: Amir Babak Referent: Charlotte Abasi  
Til stede: Amir Babak, Dorte Marie, Trygve Funder, Esben Elbæk, Charlotte Abasi, Janette Lemus. 
Afbud: Jeanet Kaptain, Michael Mansdotter, John Hansen, Lisbeth Wybrandt, Pia Skjødt Nielsen. 

2. Kommentarer til dagsorden 
Ingen kommentarer.  

3. Årsmøde Borgerforum marts 2022 
Gennemgang og godkendelse af dagsorden.  
Paneldebat med 4 oplægsholdere fra 3 skoler.  
Spisning 8 BF-medlemmer + 4 opægsholdere + kaffe og kage til 52.  
Beretning uddelt, læst igennem og godkendt.  
DM printer regnskab, dagsorden, beretning og vedtægter til årsmødet. 
Der skal hænges plakater uden for salen CA.  

● Evt. indkomne forslag 
Der er ingen indkomne forslag.  

4. Nyt fra arbejdsgrupperne  
● Presseansvarlig/sekretær (CA) 

Der er hængt plakater op rundt i bydelen. Derudover er der sendt mail rundt til 
børnehaverne, helhedsplanerne, briefinggruppen og viceværterne med invitation til 
årsmøde og med opfordring til at hænge plakaten op og dele via sociale medier (også via 
Aula for institutionsbørn).  
Borgerforums mailadresse fremgår stadig ikke af 9220.nu, MM skal tjekke op.  

 
● Erhvervsnetværk9220 (EE)(JK) 

Der er kommet ny formand og 2 nye næstformand. 
Arbejdsgruppen har brug for 1 ny repræsentant fra Borgerforum sammen med Esben, da JK 
er udtrædende fra Borgerforum.  
EE tænker over om der er nogen af virksomhederne fra Erhvervsnetværk9220, der kunne 
være relevant i forhold til at afholde et temaborgerforumsmøde.  

 
● Sommerfuglen (DM)(PS)(CA)(JK) 

Sommerfuglefolderen er opdateret med DM’s kontaktoplysninger. Ved booking skal DM 
fremover kontaktes, da hun fører kalender og lister over nøgler. DM har udsendt keditnota, 
hvilket har skabt udfordringer. Der sendes rykkere ud til brugere af huset, som ikke har 
indbetalt eller afleveret nøgler.  
DM skal tjekke op på hvor mange indtægter, der kommer ind i kontingent. DM laver liste 
over hvem der har nøgler.  
Til næste møde: Vi skal tænke over om vi vil vedtage, at DM overtager styring af konto, 
medlemsadministration, uddeling af nøgler mm. 

 
● Grønne områder, Byfornyelse, Lokalplaner (TF) 

TF har udsendt dokumenter vdr. Byfornyelsesplaner bla. Om planer i Øster Sundby, hvis der 
er indvendinger skal TF kontaktes.  
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TF følger op på skraldespande i Bundgaardsparken og om Astrids plan er 
blevet indsendt.  
Eventyrfigurerne er ved at vælte pga. forrådnelse og det ene af dem er væltet (rødderne er 
trukket med op). TF har indsendt forespørgsel til kommunen om at lade dem ligge, for at 
bidrage til biodiversitet og som kommende insekthotel. 
Arbejdsgruppen har brug for 1 medlem mere i arbejdsgruppen, så TF ikke står med 
ansvaret alene.  

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

Hvordan gik cykelturen? 
Vi skal huske at følge op på næste møde ang. Busruter. 

 
● Skolesamarbejdet (MM)(EE)(JK) 

Kan vi lave skolesamarbejdet om til et årligt temamøde? 
JK udtræder af skolesamarbejdsgruppen.  

● Aalborg Øst dagen 
Vi skal overveje hvad der skal ske med Aalborg Øst dagen, konto mm.  
 

5. Revitalisering af hundemarken (EE) 
 EE følger op. 

6. Samarbejde med Kvarterværkstedet og frivillige kræfter (CA og JL) 
a. Opfølgning 

Mads Borgstrøm har udsendt en mail til de frivillige (der pt. tæller 4 frivillige) om, at man 
skal varsle, hvis man vil benytte Kvarterværkstedet – Magnus Kolind fortæller, at man bare 
kan sende en SMS eller spørge om det er okay at komme ind.  
Det er kun brugere der har Aalborg Kommune adgang, der må bruge computerne. Hvis 
døren er lukket er der møde.  
JL og CA har udarbejdet en skriftlige henvendelse, hvor der blev bedt om en redegørelse for 
hvad Kvarterværkstedets rammer er. Mads Borgstrøm afviste, at redegøre for det skriftligt, 
men tilbød at komme og svare på spørgsmål til et kommende Borgerforumsmøde.  
På mødet i dag aftaler Borgerforum, at Mads Borgstrøm skal komme til borgerforumsmøde 
d. 11. maj 2022. CA udsender invitation til Mads om at deltage på mødet.  
Alle bedes tænke over spørgsmål Borgerforum ønsker svar på, så vi kan forberede 
spørgsmålene inden.  

7. Evt. 
Fremtidige møder: 

● 10. marts – årsmøde i salen på Trekanten 
● 20. april – lokale 4, Trekanten 
● 11. maj – i Orangeriet på Trekanten – Besøg af Mads Borgstrøm 
● 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 


