
Gistrup Beboerforening, Generalforsamling 2018, 

 
Formandens Beretning.  

 
Efterfølgende tekst og billeder er nedfotograferede slides og sider fra præsentation på 

skærm, fremvist og suppleret med kommentarer. Således kan billeder og tekst synes en 

del løsrevet fra hinanden ved gengivelse her på siden.  

 
 
 
2017

Borgermøde på Gistrup skole den 7. marts kl. 19.30 
Skal den nordøstlige del af Gistrup have etagehuse? Det åbner et udkast til kommuneplantillæg 
mulighed for. Ligeledes foreslås en 50 % forøgelse af bebyggelsesprocenten fra 40 til 60. Er 
Gistrup ikke længere en haveby? Lokalplanen for Dybbroparken er udformet efter udkastet til 
kommuneplantillæg med en bebyggelse, der er helt fremmed for området i øvrigt 

 
Helhedsplan savnes... 

Gistrup Samråd har forsøgt at få Aalborg Kommune til at lave en helhedsplan for Gistrup, så 
borgerne kunne inddrages i processen. Samrådet kalder det “Gistrup 2025”. 
Kommunen har ikke ment, at Gistrup på linje med Klarup, Storvorde og alle de andre 
omegnsbyer skulle have en sådan helhedsplan, men i stedet skulle klare sig med 
enkeltsagsbehandling.



Affald. 


Gistrup Beboerforening fik en henvendelse om meget henkastet affald på skråning 

og sti, der fra tunnellen under Nøvlingvej fører hen mod Fakta og SuperBrugsen. 

Beboerforeningen har præsenteret såvel SuperBrugsen som Aalborg Kommunes 

repr. i områddet, Verner Jensen, formand f grøn drift, for problemet. 


Fra Brugsen oplyses det, at man gør en ihærdig indsats for indsamling af affald, der 

konkret måtte stamme her fra.

�



Aalborg Kommune inviterer til  

Borgermøde den 4. maj 2017 kl. 19-21.15 på Gistrup Skole.
Emnet er nye projekter i byen. Primært omhandlende Arealerne ved Spar Es og anlæg af 

nye bevægelsesanlæg, rekreativt anlæg v. Gistrups haller og skole, og i den 

sammenhæng ikke mindst et nyt forenings-/ forsamlingshus i Gistrup til afløsning for 

den nedslidte Spar Es bygning...

Enighed i Gistrup 

På borgermødet den 4. Maj i Gistrup kunne rådmand Mads Duedahl afslutte et velbesøgt 

møde med at konkludere, at et enigt Gistrup har givet udtryk for stor vilje til at lade 

boldbanerne i midtbyen v. foreningshuset Spar Es indgå i en omveksling, hvor Gistrup 

opnår en række fordele: 

 a. 

Nye faciliteter for fodbold og idræt samlet ved Hallerne. 

 

b. 

Et Gistrup Hus, hvor der skabes mulighed for afholdelse af møder, private 

sammenkomster, receptioner og sportsaktiviteter, der kan være i lokaler mindre end 

hallerne. 

 

c. 

I respekt for bevarelse af et grønt område i Gistrups midtby kan der på dele af 

boldbanerne opføres efterspurgte boliger, som især vil være interessante for ældre 

beboere eller for unge mennesker, der etablerer sig for første gang.



Bøgeskoven i Lundby Krat var en smuk kulisse for en højtidelighed ledet af 

Hjemmeværnet d. 6. maj. 

Beboerforeningen deltog og lagde en buket ved mindestenen som en symbolsk tak til 

den engelske pilot, der gav sit liv i kampen mod besættelsesmagten under 2. 

verdenskrig. 

 

�



Sø ved Gistrup, Hvad er status? 

Den 30. maj kl. fortalte rådmand Lasse P. Olesen og Bestyrelsesfmd (Kloak A/ S) Lasse 

Frimann om de igangværende sonderinger, der som målsætning har at skabe en sø nord 

for Gistrup. Beboerforening og Samråd vil blive holdt orienteret om forløbet.

13. juni 2017 
 

En spændende og informativ aften
Spændende og interessant at høre om, hvorledes bygningen af det nye Hospital ved 

Gistrup skrider frem. Hospitalets adresse er f. eks. angivet med postnummer 9260 

Gistrup. Det var blot én af de mange interessante informationer, som deltagerne fik med 

sig hjem fra et udbytterigt og velbesøgt informationsmøde.

�



primo septembre 2017 
 
Møde med rådmand for By- og Landskabsforvaltningen om Dybbro Bebyggelsen 

I fortsættelse af vort seneste møde hos Rådmand Hans Henrik Henriksen med 

deltagelse af såvel stadsarkitekt som teknisk direktør ønsker Gistrup Samråd og 

Gistrup Beboerforening at fastslå, at vi absolut ikke har indvendinger imod, at det 

nuværende erhvervsområde ved Dybbroparken omdannes til boliger.

20. juni 1788 
  
 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/forordning-om-
stavnsbaandets-ophaevelse-20- 

juni-1788/ 
  
 

 
 



26. sept.2017 
 

Overløbsbassin ikke Søen v Gistrup
30. sept. 2017 

Gistrup Samråd og Beboerforeningen samarbejder om ansøgninger. 

Der sendes tre ansøgninger til Puljen til lokale Projekter i Aalborg Kommune 

1. ansøgning om tilskud til flagallé og flere flag. 

2. ansøgning om midler til forbedring af den digitale kommunikation i Gistrup 

3. ansøgning om midler til udarbejdelse af skitseprojekt for området omkring 

rundkørslen i Gistrup.
Kommunalvalget - Valgmøde i SparEs, men ingen lokale fra Gistrup blev valgt ind i 
Byrådet. 



 

  
 

15. dec. 2017 Lysfest 



2018 

Oprydning i SparEs skaber plads til julebelysningen. Team Gistrup 

Busforbindelserne. 

 

Møde med Stadsgartner. Skilteproblematik berøres 

Tyveri og sikring i Gistrup 5. febr. og 5. marts 

Koncert i februar i SparEs 15. febr, 

Hundeefterladenskaberne 

Pleje af skoven, Hulvejen og Hestestien 


Store beslutninger forude..... 

Forude venter møder med planlægning og vigtige beslutninger for Gistrup. 

Citat fra stadsgartneren (vedr. Lundby Krat): “ I skal vænne jer til, at andre vil dele 

herlighederne med Jer”

21.dec 2017 

Problemer med opstart. Beboerforeningen taler byens sag, og en løsning er fundet..... 

 

Gistrup Samråd og beboerforening har tidligere udtrykt ønske om, at der etableres 

cykelstier i begge sider af Hadsundvej og et fortov i vestsiden, som kan skabe bedre 

forbindelser for de svage trafikanter til Sdr. Tranders og det nye hospital. Det er vort 

indtryk, at stadsingeniøren arbejder for de samme ideer.



Tak til bestyrelsen for samarbejdet. Tak tll Samrådet for samarbejdet. Tak til Team 

Gistrup. Tak til Kjeld Mølbæk for velvillig reporter indsats. Tak til Kristian Andersen for 

håndtering af julebelysningen.

Kontrast til dagens informationsniveau.  
 

Offentliggørelse af forordningen om Stavnsbåndets ophævelse:  
 
 

Thi byde og befale Vi herved Vore Grever, Stiftbefalingsmænd, Friherrer, Biskopper, 

Amtmand, Landsdommere, Præsidenter, Borgemestere og Raad, Amtsforvaltere, Fogder og 

alle andre, som denne Vores Forordning under Vort Cancellie-Segl tilskikket vorder, at de 

den paa behørige Steder, saavelsom og af Prædikestolene, til alle Vedkommendes 

Efterretning strax lade læse og forkynde. Givet paa Vort Slot Christiansborg udi Vores 

Kongelige Residentz-Stad Kiøbenhavn den 20 Junii 1788. 
Under Vor Kongelige Haand og Signet.  
Christian R.  
(L.S.)  
_______________ 
A.P. v. Bernstorff

 

Iøvrigt opfordres til, at foreningens medlemmer følger med på hjemmeside og Facebook.  

https://www.facebook.com/gistrupby/ 

www.gistrup.dk  

www.gistrups.dk 

 

  



  

 
 
 

 
  

  
 
Slut…..



    
Slut…..


