Nibe Grundejerforening

Referat

fra bestyrelsesmøde mandag den 22. august 2022.

Punkt 1, opfølgning på mødet den 9. juni 2022 med rådmand Nymark Thaysen m.fl.
Der henvises til referat af 21. juni 2022 udfærdiget af afdelingsleder Henrik Thomsen og
supplerende skrivelser fra afdelingslederne Sloth Christiansen og Tophøj, Aalborg kommune.
Info-skrivelse om gadevedligeholdelse og -rengøring mv. er under forberedelse til placering på
foreningens hjemmeside efter bestyrelsesmødet.
Referatet blev gennemgået. Der var specielt enighed om at lokalplan 88 skal have foreningens
prioritet. Trappen ved Danske Bank skrinlægges. Byudviklingsplanen er overordnet et
Samrådsanliggende. De verserende byggesager på hhv Torvet og Færchs torv blev diskuteret og
det blev vedtaget at lave en henvendelse vedr. påtænkt tagterrasse på sidstnævnte da dette
strider mod lokalplan 88. Samtidig er det nye byggeri bag Hotel Nibe udført med blå træ/alu
vinduer. Forvaltningen spørges ligeledes til sagsbehandling her. Jørn forfatter skriv.
Punkt 2, kloakseparering af Nibe by,
a) fastlæggelse af program og mødested for orienteringsmøde den 5. oktober 2022 kl. 1921.30
Aktion Svend kontakter sognegården – Alex sørger for mad – stegt flæsk
b) kommunikation og indkaldelse til mødet, herunder særskilt invitation af udvalgte lokale
interessenter
Der indkaldes 2-3 uger før i Nibe Avis –Jørn laver oplæg til annonce og kontakter Samråd,
udviklingsråd, erhvervsråd og handelsforeningen
c) den videre kontakt til Aalborg Forsyning m.fl.
Niels Erik kontakter forsyningen for at få en dagsorden
d) anden forberedelse til mødet.
Ikke noteret noget?
Punkt 3, status, drøftelse og initiativer vedrørende grundejerforeningens arbejdsplan 20222023:
e) ajourføring og udvikling af foreningens hjemmeside (status v. Svend)
Svend følger op herpå
f) udvikling af foreningens virkeområde og medlemsgrundlag (status v. Christian)
Vi tæller pt 92 medlemmer mod 98 sidste år. I forbindelse med mødet kan der være en
sandsynlighed for at der kommer nye medlemmer tiltrukket af den stegte flæsk ☺
g) grundejerforeningens bidrag til Nibe udviklingsplan
Som nævnt ovenfor er det bestyrelsens opfattelse at det overordnet er et Samråds
anliggende men at vi bør holde øje med hvad der sker
h) forhold vedrørende lokalplan 88 – bevaringsplanen og bevaringsregulativet.
Se pkt 1

Punkt 4, eventuelt.
Næste møde hos Alex 21/11-2022

Referat ved Niels Erik

