
Referat af bestyrelsesmøde den 24/11 - 2022 ved Alex 

Tilstede: Samtlige bestyrelsesmedlemmer 

 

Punkt 1, orientering v. formanden o.a. 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 13. oktober 2022. 

Referat godkendt uden bemærkninger  

 Møde den 12. oktober 2022 i Nibe Samråd 

Jørn informerede detaljeret om mødet  Nibe Samråd 

Møde den 5. november 2022 i Bevaringsfonden 

Christian og Jørn fortalte om mødet i bevaringsfonden, herunder verserende sager og ”byvandring” 

Høring om forslag til ny lokalplan 10-1-118 den gamle materielgård 

Der var ingen bemærkninger hertil – lokalplanen ser fin ud 

Udsendelse af nyhedsbrev november 2022 

Der var enighed om at udsende nyhedsbrev på mail og lægge dette på hjemmesiden også Christian sørger 
for udsendelse – Svend for at lægge det på hjemmesiden. 

 

 

Punkt 2, lokalplan 88, bevaringsregulativet. 

Gennemgang og drøftelse af bevaringsplanen og appendiks ”Nibe – bevar mig vel” 

Den åbenlyse praksis blev gennemgået og debatteret. Der var enighed om at vi må have et møde med 
forvaltningen for at få afstemt forvaltningens praksis og foreningens holdning. Jørn aftaler møde først i det 
nye år. 

Identifikation af emner til evt. drøftelse med Aalborg kommune (Torben Kjeldgaard Larsen, afd. Byggeri) 

Det blev aftalt at fremkomme med input til møde vedr. lokalplan 88. Er vedtægterne nutidige og skal vi 
have en dialog med vore medlemmer herom. Afhængig af udfaldet af møde med kommunen tager det op 
efter generalforsamlingen, hvor også medlemmerne vil kunne høres.   

 

 



Punkt 3, kloakseparering. 

Generel status 

Det blev aftalt at Niels Erik følger op med Morten fra forsyningen først i det nye år om planerne følges. 

Masterplan for gadedesign m.m. som en del af separeringsarbejdet  

Der afventes tilbagemelding herpå fra Kommunen hvorefter vi tager stilling til NGF’s rolle heri med evt. 
input til design mv. 

Mange gader i den gamle bydel er i dag lavet med rendesten i brosten og det er reelt kun ”hovedgaderne” 
fra omfartsvejen og op i byen hvor der er kantsten. Det er Kildegade, Priorgade, Mellemgade. 

  

Punkt 4, generalforsamling 2023. 

Fastlæggelse af tidspunkt og sted 

Datoen blev fastlagt til den 8/3-2023, kl. 18.15 i Nibe Hallen (NKC) 

Alex aftaler stegt flæsk med Mette  

Valg på generalforsamlingen 

På valg er : Svend, Alex, Christian som alle er villige til genvalg. Herforuden er Peter Stoffersen på valg 

Peter Stoffersen foreslåes som dirigent. Det skal afklares om revisorerne  er ”med igen”. Christian kontakter 
Berit – Jørn Kontakter Peter Stoffersen som også er på valg som suppleant. 

 

Punkt 5, status vedrørende foreningens medlemsgrundlag og hjemmeside. 

Hjemmesiden (Svend) 

Hjemmesiden er kørende – Svend sørger for opdatering 

Medlemsgrundlag (Christian) 

Pt. Tæller foreningen 99 medlemmer hvilket er ok 

  

Punkt 6, bestyrelsens møder i 2023. 

2/3 ved Niels Erik, 12/4 ved Christian (20, 2 tv), 15/6 ved Jørn, 24/8 ved Svend.  

 

Punkt 7, Eventuelt. Ingen bemærkninger  


