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Bestyrelsesmøde 9 oktober. 2018 – møde nr. 76 

i Foreningshuset Borgergade Gandrup   
 

       

1. ref. møde nr.75 . ( ikke udsendt) 

Der laves et samlet ref. fra møderne nr. 75&76 

       

 

2. dagsorden. Godkendt  

  

 

3. Orientering – igangværende Projekter. 

 

a. Tegllunden. 

Første spadestik tages den 12/10 kl 13.30 af borgmesteren Thomas Kastrup Larsen. 

Byggetilladelse er til stede , og der er indsamlet alle de penge der skal bruges i forhold 

til budget for projekt. 

Der laves en overdragelse erklæring ,så projektet overgår til Gandrup skole inden 

opstart, så alle spørgsmål og tvivl om hvem der har ansvaret for sikkerhed, økonomi 

m.m . er afklaret. 

  

b. Oprydning i skoven ved FDF spejderhytten (Jørgen) 

Der er ikke sket noget med oprydning fra kommunen side. 

Vi nævner det over for Borgmester Thomas Kastrup Larsen ved første spadestik , da 

det ikke er rimeligt at projekt Tegllunden skal afholde evt. ekstraudgifter vedr. 

reetableringen. 

 

c. Byggemodning i landdistrikter    17.05.2018 Nørresundby 

Gandrup står til at få udstykket byggegrunde i 2019 i området ved søerne og måske 

senere ved Poul Smeds vej, hvis behovet er til stede. 

            

d. Seminar Persondataloven Gigantium 24.05 

Loven giver ikke umiddelbart forhold som Samrådet er i konflikt med, da der ikke 

opbevares personfølsomme oplysninger. Oplysning om loven og dens betydning for 

foreninger er udsendt til vores medlemmer. 

 

e. Grundlovsfest 5.06 

Samrådet deltager også i 2019 i Grundlovsfesten, 2018 gav et lille overskud  

 

f. Færgedrift Hou Borgerhus 18.06  

Samrådet deltog i mødet 
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g. Fællesmøde Politkere Samråd 16.08 

Ud over samrådene deltog 19 byrådspolitikker, det blev aftalt at man vil arbejde på at 

aftalen om samarbejde mellem kommunen og samråd, bliver efterlevet i alle 

kommunens forvaltninger.  

 

h. Indvielse toilethus 28.08 

Samrådet deltog i indvielse, og det vil blive et ekstra plus for hele området omkring 

teglværkssøerne.  

 

i. Møde hallens cafeteria 29.08 – 6.09 

Der var desværre ikke nogle ansøge til at overtage cafeteria i hallen, forholdene er nu 

lavet sådan at området kan aflåses med brik system, så de foreninger der bruger hallen 

kan få mulighed for at benytte cafeteria og køkken efter behov. 

 

j. Borgermøde Gl.Hals Kommune 6.09 

Et rigtig godt møde, hvor der var en god debat, det viste også at der er et godt 

samarbejde og gensidigt respekt mellem de politikker der er valgt til byrådet fra vores 

lokal område,  

Næste møde foreslås afholdt i en anden by i gl.Hals kommune, anses som vigtigt at vi 

kommer rundt i alle områder.  

 

4. Møde med kulturgruppen 

Gruppen arbejder videre som tidligere, primært med musik begivenheder, og vil den 5/4 

2019 afholde en intim koncert med Claus Hassing i skolens Aula, efter samme koncept 

som de tidligere afholdte. 

  

5. Økonomi.  

Ny medlemsforeninger i Samrådet er Gandrup -Holtet Gymnastikforening og 

Skansespillet 

Vi vil ved årets afslutning, hensætte et beløb som evt. kan anvendes til indvielse eller støtte 

til elementer som evt. måtte mangle i projekt Tegllunden.  

  

6. Møder 

Næste møde 4/12  

 

7. Eventuelt 

Vi vil sætte kommunens ryge stop kursus på vores Hjemmeside  

 

 

Arne bestiller lokalet. Svend står for forplejning. 
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