
REFERAT 

Af bestyrelsesmøde i KHHB 

Fredag den 6. oktober 2017 hos Bendt Grønborg 

 

Tilstede: Ole Schwarz (OS), Lasse Breddam (LB), Bendt Grønborg (BG), Villy Nielsen (VN), Finn Hannibal (FH) 

Dagsorden: Omdelt ved mødets begyndelse. 

1. Status på Aalborg Kommunes overdragelse af DUS-pavillonen 

Officiel overdragelse sker 1. november, men vi forventer at få tilladelse til at vente til 15. november 

med den fysiske overtagelse, da vi skal bruge de 14 dage til bl.a. at skaffe nøgle og andre fornødne 

ting. LB skulle skrive til Kommunen m.h.t. forsikring, varme etc. Der har været en besigtigelse m.h.t. 

overtagelse af inventar, men der er intet inventar at overtage. Det er aftalt med Louise, at hun 

skulle komme til Grindsted omkring varmeproblematikken. Varme var ikke ført frem, og vi skulle 

bruge måleren i Hallen. (Der var særskilte målere.) Grindsted Vandværk vil donere vandmåler. 

Skolen har taget cylindere og nøgler, ventilationsriste samt en skumslukker. Vi skal have nye 

låsecylindere, og da der er 5 døre, vil det koste ca. kr. 1.000. 

 

LB og BG deltager i overdragelsesmødet. Vi bliver nødt til at afbryde for vand og varme efter 

overtagelsen, da vi ikke har adgang til teknikrummet. El er i orden, men stikledning til fjernvarme er 

endnu ikke afklaret – privat eller offentlig sti – hvis privat skal vi betale. 

 

Det blev besluttet at LB kontakter Alm. Brand m.h.t. de mest nødvendige forsikringer. 

Ansvarsforsikring og bygningsforsikring, henholdsvis kr. 5000 og kr. 1.000 pr. år.  

 

2. Status på byggetilladelser 

Se dagsordenen. Da BG ikke er bygningsingeniør, måtte der søges hjælp hos en sådan, og 

godkendelse er modtaget. 

 

3. Fondsansøgninger samt andre tilskudsmuligheder. Se dagsordenen. Vi får kr. 50.000 fra AKA-

puljen og forhåbentlig et tilskud via GRØN ORDNING. Når vi har fået byggetilladelse, vil vi søge 

Lokale- og Anlægsfonden samt Realdanmark om støtte. 

 

4. Status på økonomi og skattespørgsmål. Efter Equitour har der været møde med de andre 

foreninger. Vi fik i alt kr. 40.000, og heraf har GIF fået kr. 13.000. Vi har sendt en regning på ca. kr. 

24.000 til Equitour for plader og græs på festpladsen. Dvs at vi har kr. 51.000. Det er aftalt med 

foreningerne, at det er Samrådet, der co-ordinerer ved næste Equitour. Vi får kr. 30.000 fra Spar 

Nord Fonden. Skattespørgsmålet er afklaret. 

 



5. Drøftelse. 

Der blev berammet et åbent Hus arrangement den 28.10. kl. 13 til 16 – før valgmødet.  Vi skal 

spørge skoleinspektøren, om vi kan låne huset denne dag. På dette møde vil vi invitere Spar Nord til 

at komme og overrække deres gavecheck på kr. 30.000. Ligeledes inviteres de til at få en stand. LB 

tager kontakt til Spar Nord og sender en mail til Hans Henrik, om han ville komme herop og sige 

noget. Intet fra Tinas afdeling. Hvis anden magistrat skulle det ifølge OS være Mads. Vi skal have en 

projektor og lærred, og der skal ophænges billeder og tegninger omhandlende huset, og så kan der 

modtages indskud og tegnes medlemmer. Udover indskud skal der betales et årligt kontingent, og 

dette foreslås til kr. 100 pr. husstand. Sponsorer vil være velkomne.   Hvis der tegnes indskud, er 

der gratis medlemskab det første år. Folk skal have penge tilbage, hvis projektet ikke bliver til 

noget. Af skattemæssige grunde kan huset kun lejes ud til medlemmer. BG skal forklare projektet 

og der vil være åbent for andre ideer, og folk kan stille spørgsmål.  

 

Der skal være servering: en sandwich og en øl/vad. Piger skal involveres (Rita og Tove har foreløbig 

meldt sig - Rita også som indkøber). BG kontakter Spar Nord med hensyn til evt. sponsering af 

sandwich og øl 

 

Efter en drøftelse skal hele arrangementet foregå i Huset – der kan være 75 personer i alle lokaler, 

børn i det ene lokale, hvor de kan lege. 

 

En flyer er udarbejdet og fremsendt til Trykkeriet. Den skal ilægges Hammernyt, som  snarest skal 

omdeles (Rita og Tove har meldt sig som ”ilæggere”). Der skal udarbejdes et medlemskort. Her kan 

måske bruges det samme, som Borgerforeningen anvender, bare der står Kulturhuset. Desuden 

skal der laves et indskudsbevis (A4 eller A5). 

 

BG sørger for byskilte til møderne og LB laver en liste over deltagere til valgmødet. 

Næste møde: 12.10. kl. 16.30 hos OS 

 


