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Bestyrelsesmøde 13. November. 2017 – møde nr. 71 hos Jørgen 
 

      Afbud: Sven 

 

1. Godkendelse. ref. Af møde nr.70.  

      godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Godkendelse – Tilføjelser til dagsorden. 

godkendt  

 

3. Evaluering af Borgermøde / debatmøde med Byrådskandidater 
rigtig godt møde med ca. 76 deltagere, rigtig god opbagning til Hjemmesiden og rigtig mange 

forslag og idéer som vi kan arbejde videre med. Der kom rigtig mange gode spørgsmål til 

Kandidaterne, og alt forgik i en god tone, hvor vores budskab om samarbejde kom godt frem. 

 

4. Evaluering af Valgmødet på Gæstgivergården 

Godt møde afholdt i samarbejde med de andre samråd i gl Hals kommune. stort fremmøde  

 

5. Orientering – igangværende Projekter. 

a. Hjemmeside. 

Der arbejdes på Hjemmesiden, blandt andet med nogle af de forsalg vi fik til borgermødet. 

Bestyrelsen besluttede at dække Webmasters udgifter  ifm. Oprettelse af siden op til kr.  

5000,- 

b. Tegllunden. 

der arbejder videre med projektet, og det er nu blevet muligt at køre projektet under skolen, 

så projekt kan blive momsfri, hvilket giver en bedre økonomi. 

der er søgt 260.000 i den Grønne Pulje og skulle de blive bevilget, 

er økonomien ved at være der hvor projekt kan opstartes  

c. Seniorboliger 

Hals samråd arbejder for at få Seniorboliger i Hals, 

Jens kontakter og undersøger mulighederne og behovet i Gandrup 

d. Julefrokosten  

afholdes i År på fredag den 26/1 2018. kl. 18.00 på Værestedet. 

ud over bestyrelsen inviteres Otto og Hugo med, for deres store arbejde med at tegne 

annoncer til Hjemmesiden, hvilket har bevirket at hjemmesiden, isoleret set, har en økonomi 

der gør at den kan hvile i sig selv, og at der også vil være økonomi til kommende nye 

opdateringer  

 

 

6. Tryghed i Lokalområdet, eller mangel på samme. 

Gandrup borgerforening har kontakte samrådet, for om vi i fællesskab skulle afholde et møde 

om sikkerhed på grund af at der har været en del indbrud i lokalområdet  

Arne deltager i Aalborg Kommunes Borgermøde om tryghed, nabohjælp m.m. 

Og der efter ser vi på om det er en ide at lave et møde og hvornår og hvordan. 
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7. Økonomi. 

Kontoudtog forelagt bestyrelsen. 

Pr. dags dato står der 51,829kr på samrådets konto. 

Af dette beløb er 12,700kr indtægt fra annoncer Hjemmesiden  

 

8. Møder. 

a. ?  evaluering af Kulturen rykker ud: Arne  

b. 9/1 Bestyrelsesmøde i samrådet i Gandrup sundheds og forenings hus:  

Flemming sørger for forplejning og bestilling af lokalet 

 

9. Eventuelt. 

Arne. kontakter Skanse spillet og byder dem velkommen til deres ny lokaler i Gandrup  
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