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              Borgerforum - Referat 
Onsdag den 8. juni 2022 Kl. 18.30 

Sommerfuglen, Vedstedvej 61 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 
Deltager: Michael Mansdotter (MM), Dorte Marie Bang (DM), Janette Lemus (JL), Trygve Funder 
(TF), Esben Elbæk (EE), Amir Babak (AB), Charlotte Abasi (CA), Pia Skjødt (PS), Nynne Rievers (NR), 
Dorthe Pedersen (DP), John Hansen (JH), Magnus Kolind, Mads Borgstrøm + 2 borgere. 
Afbud: Lisbeth Wybrandt (LW) 

  
 Ordstyrer: MM, Referent: CA. 
 

2. Kommentarer til dagsorden 
Ingen kommentarer. 

 

3. Samarbejdsmuligheder med Kvarterværkstedet  
• Spørgsmål til Mads og Magnus fra Kvarterværkstedet (listen er mailet inden mødet) 

Det er en politisk beslutning at udbrede Kvarterværkstedet til hele Aalborg Kommune, men 
Aalborg Øst er stadig højt prioriteret og kontoret er placeret i Aalborg Øst. Det har 
betydning for, at kontoret ikke altid er tilgængeligt, fordi Magnus er ude af døren, men man 
forsøger at holde kontoret åbent vha. frivillige og praktikanter.  

 
Hvad skal der ske med Sommerfuglen?: Det har aldrig været tanken, at Sommerfuglen skulle 
driftes af Kvarterværkstedet, men Kvarterværkstedet hjælper gerne og hjælper gerne med 
at afsøge muligheder.  

 
Aalborg Øst dagen: Det har været svært med de frivillige pga. corona. Nogle vil vende 
tilbage og være en del af Aalborg Øst dagen og Kvarterværkstedet og andre fundet andre 
fritidsinteresser.  
Aalborg Øst dagen bliver ikke som tidligere, men der er nogen der gerne vil Aalborg Øst 
dagen. Det skal være baseret på frivillige kræfter og ikke på Kvarterværkstedet.  
Planlægning af Aalborg Øst dagen er gået i gang, der er nedsat en frivillig arbejdsgruppe som 
overordnede igangsættere, der samarbejder med Lene Melgaard og Foreningssamarbejdet 
9220.  
Borgerforum kan ikke være bærende for Aalborg Øst dagen, men kan understøtte med 
telte, informationsspredning mm.  

 
Information fra Kvarterværkstedet: Informationen blev udfaset med 9220-bladet, men er 
blevet erstattet af 9220.nu, som har en del besøgende, når der bliver lagt nyt ud.  

 
Affald: Der har været affaldsindsamling, men måske var timingen ikke rigtig i forhold til 
efterslæb af corona. Kvarterværkstedet satser på, at evt. institutioner, foreninger mv. vil 
tage kampen op mod affaldet.  

 
Fordelingen af midler i forhold til de bolig sociale helhedsplaner: Kvarterværkstedet skelner 
ikke til hvem der er hvem, men hvad formålet er og hvem det sigter i mod.  
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Fortsat samarbejde mellem Borgerforum og Kvarterværkstedet: 
Kvarterværkstedet vil gerne fortsat have et godt og udbytterigt samarbejde med 
Borgerforum og vi aftaler eksempelvis, at vi indbydes til møder vedrørende Aalborg Øst 
dagen og Sommerfuglen.  

 

• Arbejdsdag ude ved Hesteskoen 
Telte i Hesteskoen: Neo, Svend og Magnus er ved at skabe et overblik over teltene. 
Arbejdsgruppe bestående af DM, TF og JH bliver nedsat. Magnus Kolind kontakter 
arbejdsgruppen.  

 

4. Udvikling eller afvikling – drøftelse af Sommerfuglen (JL)(DB) 
• Økonomi, fremtid, struktur 

Fritidsforvaltningen har sagt nej til at drifte Sommerfuglen.  
Man kan komme med i deres udlejningssystem, men økonomien følger med.  
Borgerforum har ikke råd til længere at drifte Sommerfuglen, så der er behov for at finde en 
løsning.  
Fælles arbejdsgruppe nedsættes: MM, JL, Magnus Kolind og Mads Borgstrøm.  

 
5. Kollektiv trafik – udarbejdelse af brev til kommunen 

• i forbindelse med kommunes nytænkning af linjeføring og hyppighed i kørslen, vil BF 
forfatte en samlet holdning med ”ønsker og behov” som vi ser det i 9220  
Der bliver kaldt ind via samråd. Vi er kaldt ind til d. 16. juni, hvor JL og LW deltager. 
Busruterne skal laves om og hyppigheden skal evt. korrigeres. Tina (besøgende borger) har 
lavet en skrivelse, som vi opfordrer hende til at indsende og evt. CC med JL’s mailadresse.  
 

Der skal sammenfattes et brev, hvad er pointerne? 

• Nord- og sydgående forbindelse er meget mangelfuld og er problematisk for især 

ældre/gangbesværede. Tværgående trafik vil være meget givende for en mere 

sammenhængende bydel. 

• Der er langt at gå til stoppestederne for gangbesværede og ældre og det udelukker mange, 

fordi de ikke kan gå så langt til bussen.  

• Vi har mange tilgængelighedsboliger, men beboerne har ikke mulighed for at benytte 

offentlig transport.  

• Er S-bus en mulighed?  

• Tilgangen fra Aalborg Øst over til det nye sygehus, universitetskvarteret og plusbussen er 

meget problematisk på nuværende tidspunkt.  

6. Indtægtsmuligheder for Borgerforum 
Borgerforum har fået vores årlige tilskud på 15.000 fra Aalborg Kommune. DM har fået 3000 kr. ind 

for udlejning af telte.  

 Kan Svend være kontakt til teltene? DM Spørger Svend.  
Tjekliste skal sættes uden på kasserne (Dem der skal derud laver den).  
Prisliste over teltene skal lægges på 9220.nu 
 

7. Fondssøgning (EE)(TF)+(LW) 
Lisbeth W har tilsluttet sig arbejdsgruppen.  

Der skal laves en formålsbeskrivelse til fondsansøgninger. Fondsmidler søges til: Borgerforums 20 
års jubilæum, Sommerfuglen, Aalborg Øst dagen og til samarbejdsdage i Borgerforum.  



BORGERFORUM  
c/o 9220.nu 
Sebbersundvej 2a - 9220 Aalborg Øst 

 

 
Borgerforums referat 8. juni 2022  Side 3
   

 

 
8. Evt. 

MM snakker med Johannes fra Aalborg Universitet angående foredrag om borgerinddragelse.  

 
Sommerfuglehaverne har et problem med kontingentbetaling, de har en aftale om kun at betale 
1000 kr. årligt, men de skal også betale institutionskontingent.  
 
Tænk over årsmødet og om vi skal have skolerne på besøg til et møde?  

 
 

Fremtidige møder: 
 

● 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 


