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              Borgerforum - Referat 
Onsdag d. 20. april 2022 Kl. 18.30 

  Orangeriet, Trekanten  
Ba 

1. Valg af ordstyrer og referent 
Ordstyrer: Amir Babak, referent: Charlotte Abasi. 
Til stede: Dorte Pedersen (DP), Lisbeth Wybrandt (LW), Janette Lemus (JL), Charlotte Abasi (CA), 
Michael Mansdotter (MM), Amir Babak (AB), Nynne Rievers (NR), Esben Elbæk (EE). 
Afbud: Pia Skjødt (PS), Dorte Marie Bang (DM), John Hansen (JH), Trygve Funder (TF).  

 

2. Kommentarer til dagsorden 
Vi skal have et punk om Økonomi (Punkt 5). 

 

3. Konstituering af Borgerforum 
Formand, næstformand, kasserer og sekretær bliver besat med følgende personer: 
 
Formand: Janette Lemus 
Næstformand: DM 
Kasserer: Lisbeth Wybrandt  
Sekretær: Charlotte Abasi 

 

4. Nyt fra og præsentation af arbejdsgrupperne, indtrædelse i grupper 
  

● Presseansvarlig/sekretær (CP) 
Der er stadig problemer med e-mail adressen, som ikke er synlig på 9220.nu. Frederik skal 
undervise CA og JL i at styre hjemmesiden, så vi bliver uafhængige.  

 
● Erhvervsnetværk9220 (EE)(DP) 

Nordjyske har lavet en ny sektion for erhvervslivet, som skal præsenteres på næste møde. 
Esben tager liste med over kommende arrangementer.  
Dorthe Pedersen (DP) indtræder i gruppen.  

 
● Sommerfuglen (DB)(PS)(CA)(NR) 

Vi skal have træbehandlet Sommerfuglen – Den trænger gevaldigt. Kan vi søge nogle 
fonde? 
Nynne Rievers (NR) indtræder i gruppen. 
Vi har brug for 3 personer, der kan varetaget 3 områder: Udvendig vedligeholdelse, 
aktiviteter og udlejning. Hvor er der et budget for Sommerfuglen. Sommerfuglen har fået 
en elregning på over 5.000 kr. for januar måned. Er der en elmåler, der er løbet løbsk? 
Hvem tjekker op på de her ting? 
Nynne tager fat i DM, PS, LW og CA. Måleren skal aflæses en gang om ugen ca.  
Vi skal overveje om vi vil overdrage nøglerne og ansvaret til kommunen? 
Vi skal tage en beslutning senest i junimåned om vi skal revitalisere Sommerfuglen eller om 
vi skal afvikle vores engagement i huset (eller et helt tredje scenarie). 
Kan vi søge en fond på et stort beløb? 500.000 eller 1 mio.   
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● Grønne områder, Byfornyelse, Lokalplaner (TF)(DP) 
Vi skal overveje om vi vil starte mere affaldsindsamling. Vi skal arbejde for flere 
affaldsspande.  
Dorte Pedersen (DP) indtræder i gruppen. TF skal kontakte DP.  

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

Trafikgruppen har kigget på skilte, tunneller, grønne områder, vejhastighed mm.  
MM udtræder af Trafikarbejdsgruppen – AB bliver ny kontakt.  
Arbejdsgruppen har været på en 10-12 km cykeltur og fik kortlagt hvor der mangler skilte 
og markeringer.  
Kommunen var meget imødekommende og glade for henvendelsen.  
Esben foreslår. at kigge på forbindelsen fra Bundgårdsparken til Supersygehuset. 

  
● Skolesamarbejdet (MM)(EE) 

Skolerne er stoppet med at indkalde til skolesamarbejdsmøder. Lige om lidt kommer der en 
ny plan for skolestrukturen. Vi holder øje med hvad der sker.  
Michael vil gerne sætte skub i skolesamarbejdet. 

 
● Aalborg Øst Dag (DM) (PS) 

Aalborg Øst dagen er udfordret og vi ved ikke helt hvor vi står.  
´  

5. Økonomi 
Årsmødet har kostet 2085 kr.  
Borgerforums konto er tæt på 109.000 kr., Sommerfuglen 23.000 kr., Aalborg Øst dagen 
146.000 kr.  
Vi er især bekymret for Sommerfuglens økonomi og har svært ved at se hvordan vi skal 
dække udgifterne. Se mere under punktet Sommerfuglen.   

 

6. Forberedelse til maj møde – samarbejdsmuligheder med Kvarterværkstedet  
• Udarbejdelse af spørgsmål til Mads og Magnus fra Kvarterværkstedet 

Mads Borgstrøm vil gerne flytte mødet til en anden dato. Vi flytter det til d. 8. juni på 
Sommerfuglen. CA sender en mail med orientering til Mads Borgstrøm. CA opstarter et 
dokument med spørgsmål, som udsendes til BF’s medlemmer. Punktet tages med på næste 
møde den 3 maj. 
 

7. Revitalisering af hundemarken (EE) 
- Øst i Centrum vil gerne holde et beboermøde, hvor vi søger om at deltage (Skallerupvej, Alabu) 

Esben deltager og informerer Borgerforum efterfølgende. 
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8. Evt. 
MM finder relevant person i bytrafikken vedr. større renovering af køreplaner 

 
 

Jan Øhlenschlæger 
Ledende adm. stilling 
Miljø og Ressourcer 
Lokalnr.: +4599311930 
jan.oehlenschlaeger@aalborg.dk 
 
Spørg mig om: general planlægning | Personale | Økonomi 
Planlægning af lokal kollektiv trafik i Aalborg Kommune dvs PLUSbus, bybusser, metrobusser , 
servicebusser osv. Kørselskontor… 

 
 
Fremtidige møder:  

● 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 
● Esben savner frivillige til Skole OL den 17-18 maj mellem 8-15. Kontakt ham hvis du er 

interesseret. 

http://minside.aalborg.dk/Person.aspx?accountname=AAK%5CN1UJOE
mailto:jan.oehlenschlaeger@aalborg.dk

