
 

 

Referat fra ungeudvalgets møde den 11. maj 2016 

Deltager: 

Mikkel Torp Jacobsen 
Christian B. Jensen 

Nicolai Pedersen 
Carsten Christensen 

Ole Schwarz 
 

Dagsorden  

Godkendelse af referatet fra sidste møde 
Godkendt 

 
De 3 baner 

Efter en lang snak frem og tilbage blev vi enige om at vi ikke ville plane BMX-bane 
men tage et par dage hvert år med nogle buskrydere og klippegræsset. Mikkel og 

Nicolai koordinere dette. 
Skaterbane skal efterspændes evt. sprøjtes med noget rustbeskytter – Nicokai og 
Mikkel sørger for dette 

Skilte skal sættes op – Carsten laver skilt med påbud  Ole har 2 skilte der også 
skal sættes op 

Vi håber at banerne kan bruges i forbindelse med byfesten f.eks. beachbanen 
med gadeturnering eller? 

Vi vil forsøge at aktivere bogle til at bruge banerne under sommerfesten  Carsten 
vil kontakte dem så var der sidste år og kendte nogle der ville spille beachvolly 
Udvalget har grønt lys for at opsætte beachvollynet og kanter når der er behov 

Mikkel og Nicolai ville kontakte Kjeld Jensen vedr belysning. ( vi har 9.000,- kr 
hertil) 

 
Næste opgave 

Der var enighed om at næste projekt var en legeplads til de mindste (0-3 år) 
Skolen har ikke tænkt denne ind så vi fastholder at pladsen skal etableres bag 

ved sognegårde i den lille firkant ud mod stien 
Carsten havde talt med dagplejen der gerne vil have: 
Jordvold med rutsebane (RIO) 

Sandkasse 



Legehus 

Balanceredskaber 
Evt. faldeplader 

Bord/bænke 
Ole vil spørge Aalborg kommune om det er ok at etablere denne her 
Skal sikkert godkendes af legepladskyndig i AK (det kender vi fra de 3 baner) 

Ole arbejder med projektet også ansøgning om midler hertil 
 

 
 

Ungdomsklubben 

Christian fortæller at de gamle erved at glide ud af klubben og først da kan de 
unge komme ind ( de føler sig lidt klemt når de gamle er der) 

Der er kontakte til de unge – så de får en intruduktion til klubben og dens 
muligheder 

Der er ikke p.t. behov for at bruge skolens faciliteter 
 

Næste møde den 5 oktober  kl. 17.15 i Ungdomsklubben 

Referant :  Ole Schwarz 

 


