
 

Gandrup Samråd 
 

FDF - Ø.Hassing – Gandrup Borgerforening – Gandrup Centerråd – Gandrup Folkedansere – Gandrup Skole – Gandrup Sportsklub –  

Gandrup Ungdomsklub – Grundejerforeningen Vestervang – Holtet-Gåser Landsbylaugh –  Holtet Idrætsforening – Sportsmotorklubben Gandrup –  
Ø.Hassing Borgerforening – Ø.Hassing-Gåser Menighedsråd – Hals Museumsforening og Arkiv – De Kreative i Gl. Hals Kommune 

 

 

Formand: Arne Jacobsen                                          Side 1 af 2  Sekretær: Flemming Johannesen  

Nørrevang 46, 9362 Gandrup                       www.9362gandrup.dk                          Grønnegade 31, 9362 Gandrup 

Tlf. 40 79 09 69        Tlf. 25 53 08 26 

arne-jacobsen@hotmail.dk                                     cvr. 30659732        f.johannessen@turbofiber.dk 

 

    

 

Bestyrelsesmøde 13 Februar . 2018 – møde nr. 74 

i Foreningshuset Borgergade Gandrup Rådhusstuen  
 

      Afbud: ingen 

 

1. Godkendelse. ref. Af møde nr.73  

      godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Godkendelse – Tilføjelser til dagsorden. 

godkendt  

 

3. Orientering – igangværende Projekter. 

 

a. Hjemmeside. 

Der arbejdes på Hjemmesiden, der er blevet skiftet farve på rubrikken ” Det Sker” så der kan 

indsættes links i de pågældende oplysninger. Det kniber forsat med at få oplysninger til 

Kalenderen fra vores medlems foreninger  

b. Tegllunden. 

Der er lavet aftale om at projektet gennemføres under skolen regi. 

Men med den samme projektgruppe som tidligere  

Og Sundby- Hvorup Boligforening har støttet med 5000kr     

der er søgt 265.000 i den Grønne Pulje og skulle de blive bevilget, 

Vil den mangle ca. 400.000 som er søgt ved Vendsyssels fonde i Ulsted og Hals,  

c. Byggegrunde ved teglværkssøerne   

Arne, følger op på det sammen med Sundby – Hvorup boligforening, da de i forvejen skal 

lave de fleste installationer ved byggeriet af deres boliger  

d. Oprydning i skoven ved FDF spejderhytten  

efter der er blevet fældet træ i området ,er det blevet meget dybe spor efter de maskiner der er 

blevet brugt, Jørgen undersøger om der er en aftale om genopretning af området 

 

4. møde med kulturgruppen 

det ser ud til at Musikken kører vider som hidtil. 

Arne forelægger vores ide med et Udvalg/forening som kan stå for et bredere kulturtilbud  

 

5. Cafeteria drift i Hallen  

Der forlægger ikke en løsning på driften endnu, der arbejdes på en plan der kan løse problemet 

midlertidigt så det sidste stævner i vintersæson kan køre videre på en elle anden måde , så vil 

sportsklubberne  arbejde videre med en mere permanent ordning til efteråret. 

Skolen har fundet en løsning om skolemad, som desværre ikke længere bliver fra hallens 

cafeteria.  
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a. Generalforsamling  

afholdes på Værestedet den 26/2  kl. 19.00. 

Jørgen foreslås som dirigent. 

Alle møde kl.. 18.30 og klare opstilling m.m.  

b. Borgermøde  

vi forsøgerat afholde et borgermøde ca. maj   

forslag til emner : Tegllunden hvis der er en afklaring – Boligforening fortæller om hvad de 

kan tilbyde af muligheder i området / nyt om byggeriet  ved søerne – sikkerhed og Tryghed. 

c. Hjertestarter kursus  

22/3  genopfrisknings  kursus på værestedet kl. 19 

   

6. Økonomi. 

Regnskabet for 2017.  forelagt bestyrelsen. 

 

7. møder 

 

a. Møde Cafeteriadrift 

b. Møde med 3 Politikere 

c. Borgermøde hele Gl, Hals Kommune 6/9 

d. 14/3: generalforsamling i LAK Aalborg  

Flemming træker sig fra LAK bestyrelse som reprensentant for landsbyerne i Gl Hals kommune, 

på grund af private årsager  

vi skal havde fundet en ny reprensentant fra Gl Hals kommune til bestyrelsen .  

 

8. Eventuelt 

 

13/3 bestyrelse møde i foreningshuset 

Arne står for forplejning og bestiller lokalet 
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