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              Borgerforum - Referat 
Onsdag den 11. maj 2022 Kl. 18.30 

Orangeriet, Trekanten 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 
Referent: Michael Mansdotter Ordstyrer: Amir Babak 

 

2. Kommentarer til dagsorden 
Arbejdsdag: Hesteskoen oprydning af telte. 

 

3. Nyt fra arbejdsgrupperne  

● Presseansvarlig/sekretær (CA) 
Charlotte har nu adgang til selv at kunne lægge op på vores hjemmeside. E-mail adresserne 
er nu synlige og vi har fået linket Facebook og Instagram til hjemmesiden.  

 
● Erhvervsnetværk9220 (EE)(DP) 

Esben gjorde rede for netværkets aktiviteter i maj/juni 
 

● Sommerfuglen (DB)(PS)(CA)(NR) 
Sommerfuglen er rimeligt booket. Vi har d.d. 18 institutionsmedlemmer og 22 personlige 
medlemmer. DM har problemer med at få tid og plads i Kvarterværkstedet. Sommerfuglens 
udvalg arbejder på at lave en picnic til Sommerfuglen fra 11-14 enten den 12 eller 19 juni. 

 
● Grønne områder, Byfornyelse, Lokalplaner (TF)(DP) 

Der er blevet ryddet i Bundgaardsparken og nogle af stierne er renoveret. Der arbejdes på 
livet løs i Universitetsområdet. Der er lavet nye cykelstiafmærkninger ved stierne ved 
Hadsundvej. Stedet er farligt for fodgængere, da der kommer cyklister i høj fart. 

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

Der er behov for at få fulgt op på markeringen af den grønne linje samt skiltning som 
allerede igangsat. Der er problemer med både hurtigtgående knallerter og cykler på 
stierne. Kan man overveje at drøfte udfordringen med Aalborg Kommune. Der er truffet 
beslutning om at etablere yderligere støjværn langs E45 i vores område. Trygve spørger om 
det koordineres med etablering af solceller. Janette følger proces omkring høring af nye 
planer for den kollektive trafik. Borgerforum vil stå sig godt ved at være præcis med sine 
ønsker til nye køreplaner og ruter. Punktet tages op på næste møde som et tema. Alle 
bedes tænke sig grundigt om til denne drøftelse. 

 
● Skolesamarbejdet (MM)(EE) 

MM orienterede om pågående skoledebat. Esben og Michael følger 
 

● Aalborg Øst Dag (DB)(PS) 
er er ved at blive etableret et sidste hik vedr. Aalborg Øst Dagen initieret af Dorthe Marie 
og Charlotte Halborg. Esben redegjorde for bestræbelserne på at etablere LØB MELLEM 
HUSENE – et løb igennem de almene boligområder på samme dag. Spørgsmålet er om man 
skal have begge dele? Det er Borgerforums holdning at det skal prøves af, men at der 
mangler tid. Esben mener at Løb mellem husene kunne træde i stedet for Aalborg Øst 
Dagen. Man kunne endog overveje at fusionere med Aalborg Øst Dagen? For Borgerforum 
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er det vigtigt at man holder et bredt sigte. Borgerforum vil gerne indgå i 
arbejdet med aktiviteter og promovering i forbindelse med Løb mellem husene, men vil 
gerne afvente hvad arbejdet med Aalborg Øst Dagen fører med sig. Orientering og budget 
følger på næste møde. 

 

4. Forberedelse til juni møde – samarbejdsmuligheder med Kvarterværkstedet  
• Eventuelle tilføjelser til listen med spørgsmål til Mads og Magnus fra Kvarterværkstede 

De rundsendte spørgsmål præsenteres på næste møde den 8. juni for Kvarterværkstedet. 
Spørgsmålene sendes til Kvarterværkstedet på forhånd. Charlotte sender. 
Ingen tilføjelser. 
 

5. Opfølgning – drøftelse af Sommerfuglen (JL)(DB) 
• Økonomi, fremtid, struktur 

Der har været afholdt møde mellem Dorthe Marie, Lisbeth, Nynne, Janette og Michael. 
Årsagen var at der ikke længere er økonomisk dækning for de udgifter der er til drift af 
Sommerfuglen. Det er stadig en udfordring, at de organisatoriske forhold omkring 
Sommerfuglen er uklare. Hvem er ansvarlige for driften? Mødet med Morten Ubbesen og 
Michael er udsat på grund af sygdom, men afholdes i nær fremtid, da der er behov for en 
afklaring omkring fremtiden for Sommerfuglen. Kunne man f.eks. hente offentligt tilskud 
ved at etablere Sommerfuglens Venner som en egentlig forening. Det værste scenarium er 
at vi må aflevere nøglerne til kommunen. Borgerforum følger op på næste møde. 

 
6. Indtægtsmuligheder for Borgerforum 

• Fundraising, event, fonde? 
Det er muligt at søge penge på grund af Corona. Og der kan også søges penge til konkrete 
projekter i en hel række fonde. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Trygve og 
Esben. Udvalget har godkendelse til at udarbejde og fremsende ansøgninger.  
Til næste møde kan Lisbeth give tilsagn, hvis hun ønsker at tiltræde gruppen. Det kan blive 
nødvendigt med tilsagn fra formanden.  

 
7. Arbejdsdag: Hesteskoen med oprydning af telte 

Det roder i lageret ude ved Hesteskoen. Kvarterværkstedet har brug for hjælp til oprydning. Vi tager 
det med på næste møde med Kvarterværkstedet. 

 
8. Evt. 

Esben mangler folk til at hjælpe med skole OL i næste uge den 17-17 maj på Tornhøjskolen. Der er 
mad og drikke fra Trekanten ved næste møde. Vi skal have al service med. 

 
 

Fremtidige møder: 
● 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 

 


