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Side 1 
 

 
Kultur- og borgerhuset HAMMER BAKKER 
Referat fra mødet 11. december 2017. 

 
 
 Opfølgning på ”Åbent-Hus” arrangementet og herunder specielt møde for organisering 

og aftaler med hjælpere. 
 

Beslutning:  

Fint møde, god opbakning, ca. 50 fremmødte. Der laves opfølgende møde vedrørende 

hjælper-tilsagn. 10-15 personer har givet tilsagn og vil blive indkaldt til orienterende møde. 

Der tilsendes mødereferater til medlemmerne.  

 

 Status på Aalborg Kommunes overdragelse af DUS-pavillonen. 

Beslutning: 
Overdragelse af bygningen blev foretaget 2.11.2017. BG og LB deltog. Forsikringer vedr. 

bygning er tegnet. Låseudskiftninger er aftalt med skolen. Aflæsning af el- og vandforbrug 

er i orden. Nye målere afløses ved byggestart. BG sørger for opsættelse af postkasse 

snarest. 

 Ombygning af Kultur- og Borgerhuset. 

 

Beslutning:  

Byggetilladelse fra Aalborg Kommune modtaget. Udgift kr. 5.390 er en favorabel pris. For 

statiske beregninger har vi modtaget en regning fra Ingeniørfirmaet Frandsen og 

Søndergaard på kr. 12.218. Vedr. nødvendige branddøre indvendig, 7 stk., undersøger BG, 

om der findes brugte døre. De skal være selvlukkende. 

Grundet alm. prisstigninger er prisen for spær blevet ca. kr. 9.000 dyrere. Byggeriets 
tidsplan vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde. FH påtager sig opsyn med bygningen 
mindst en gang om ugen. 
 

 

 

 Status på økonomi. 
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Beslutning: 
Vi forventer at modtage den endelige bevillingsskrivelse fra GRØN ORDNING på 500.000 kr. 

inden nytår. Der er ingen tidsfrist for igangsætningen af byggeriet, men tilsagn skal 

foreligge inden 1. februar 2018. I forbindelse med KBHB ansøgning om tilskud fra Aalborg 

Kommunes AKA-pulje har forvaltningen ønsket yderligere oplysninger om de forventede 

fremtidige aktiviteter. Vi har for tiden 39 personlige medlemmer. KBHB har endvidere 

ansøgt Den Obelske Fond om støtte til anskaffelse af formidlingsudstyr.  

 

 Drøftelse af behov og muligheder for afholdelse af et sponsorarrangement.  
 

Beslutning: 
Vi planlægger at gennemføre et sponsorarrangement i det nye år, idet såvel indhold som 

tidspunkt vil blive endeligt fastlagt på næste bestyrelsesmøde.  

 

 Andre emner - herunder lokal synlighed. 
 

Beslutning: 
Referat af vore bestyrelsesmøder mailes til medlemmerne og tilsendes Hammer Nyt. 

Julehilsen fra KBHB skal på hjemmesiden. 

 

 Næste bestyrelsesmøde afholdes hos FH efter 15. januar 2018. 
 

 
 

 
 

REF. FH 13.12.2017. 

 


