Referat af bestyrelsesmøde 21/3-2019
Til stede: Svend, Alex, Kjeld, Christian, Niels Erik samt Jørn Aaby til drøftelse af pkt.1

1: Forslag fra Jørn Aaby til generalforsamlingen
Der er fra Jørn Aaby fremsendt 2 forslag til behandling på den forestående generalforsamling.
Det ene omhandlende trafiksituationen omkring omfartsvejen, det andet omhandlende den forestående
separatkloakering i Nibe midtby. Jørn Aaby redegjorde og argumenterede for forslagene.
Bestyrelsen drøftede efterfølgende forslagene og enedes om at indstille følgende: Forslag omkring sikring
af trafikken ved omfartsvejen sendes i Samrådet/udviklingsrådet da der her allerede har været formel
henvendelse til kommunen desangående. Forslag 2 omkring kloakering enedes bestyrelsen om at bakke op
om en etablering af et fælles organ for de foreninger mv. der har interesse heri. Der var enighed om at
bestyrelsen som sådan ikke nødvendigvis skal involvere sig heri. Kjeld meddeler dette til Jørn Aaby.
Niels Erik medbringer kopier af Jørn Aaby’s forslag til uddeling, samt stemmesedler.
2: Den gamle Danske Bank bygning
Fra Aalborg kommune har foreningen modtaget byggesagen omkring Danske Bank bygningen. Dette i
kølvandet af foreningens henvendelse og efterfølgende møder med forvaltningen omkring håndhævelsen
af lokalplan 88 – bevaringsplanen.
Der var bred enighed om at det fremsendte var i fuld overensstemmelse med lokalplan 88 og at der var
meget fokus i det fremsendte på netop bevaringsplanen. Kjeld melder tilbage til forvaltningen at Nibe
Grundejerforening ikke har bemærkninger til det fremsendte .
3: Borgermøde L – 88
Der var fra forvaltningen modtaget forslag til dagsorden til et borgermøde der skal sætte fokus på lokalplan
88. Dette affødt af de møder vi har haft med forvaltningen – senest Christian, Elin Møller og Niels Erik. Vi
kan forvente måske op mod 100 deltagere og vi skal i den forbindelse finde egnet lokale. Svend forhører sig
i det nye menighedshus, alternativt kunne Nibe skole være et alternativ. Det er grundejerforeningen der
står som arrangør men den overvejende del af indholdet leveres af forvaltningen. Der var enighed om at
det fremsendte forslag til tidspunkt - 12/6 - og dagsorden var ok, hvilket Niels Erik meddeler forvaltning,
herunder at vi vender endeligt tilbage med mødested. (er gjort).
4: Generalforsamling
Den forestående generalforsamling blev drøftet. Der er styr på lokale og mad (væsentligt☺). Vi forventer
godt 30 til spisning og måske lidt flere til generalforsamlingen. Vi mødes på kroen kl. 18.00
5: Næste bestyrelsesmøde: Aftales efter generalforsamlingen.
Ref. Ved Niels Erik smith

