
Gistrup	  Beboerforening,	  Formandsberetning	  	  

Ved seneste generalforsamling var der udskiftning i bestyrelsen. 
Det blev et farvel til Poul, Bibs, Sverre Vognsgaard og Birgitte 
Gregersen.   
Et nyvalgt bestyrelsesmedlem måtte ret hurtigt melde fra p.g.a. 
sygemelding. 

Således efterladt af en solid grundstamme I bestyrelsesarbejdet 
forløb forår og forsommer uden en egentlig konstituering. 
Det skulle dog vise sig, at Birgitte Gregersen var rar at tilbyde sin 
hjælp som regnskabsfører (hvilket blev oversat til kasserer I 
praksis). 

Således overlod bestyrelsen da også med glæde Sct. Hans båls 
arrangementet til Spejderne, hvilkete iøvrigt viste sig at være 
velvalgt og succesfuldt.  

Bestyrelsen prioriterede sin indsat til at være rettet mod Samrådet.  

I den forbindelse var Beboerforeningen repræsenteret I et møde 
med stadsgartneren.  

Der var således lejlighed til at påpege en række forhold, der kunne 
trænge til udbedring. 

1.  
Snavs og vandhuller I rabatten ud for Brugsen på  Nøvlingvej. 
 
2.   
Ufremkommelige veje stier 
i Lundbykrat (Bøgeskoven, 
øst for Hadsund Landevej).  
 
Netop rydning af disse stier 
er en mærkesag for 
Beboerforeningen.  
 
Vi vil fastholde via dialog, 
vigtigheden af rydning af 
stierne af hensyn til 
klapvogne, barnevogne 
etc.  
 
Modsat rettet vore ønsker 



om frie færdselsmuligheder på stierne bliver vi mødt med 
argumentet: 	  	  Lundby	  Krat	  er	  udpeget	  som	  ’Urørt	  skov’	  

Beboerforeningen	  fastholder,	  at	  de	  større	  stier	  er	  forbeholdt	  borgerne,	  
og	  at	  disse	  SKAL	  være	  farbare.	  Denne	  dialog	  fortsætter	  primært	  med	  
Lars	  Delf	  Mortensen,	  Planlægger	  &	  Forvalter	  Park	  &	  Natur	  Aalborg	  
Kommune 

3.	  
Ved Madpakkehuset påpegede vi, at et toilet kunne være 
ønskeligt.  
 
4. 
Festpladsen. Der vil blive opført en toiletbygning nær kiosken. 
 
Endelig tilbød Stadsgartneren Gistrup Samråd og Beboerforening 
blomsterløg til sætning ved byens indfaldsveje. Tilbuddet blev 
modtaget med tak. I samarbejde med Samrådet blev der sat 
blomsterløg I regn og rusk I efteråret…. 

	  
	  
Byggeplads	  midt	  på	  Hadsundvej	  (østsiden)	  
Det	  gamle	  gartneri	  har	  veget	  pladsen	  for	  påtænkt	  nybyggeri.	  En	  
byggeplads	  har	  I	  lang	  tid	  ligget	  hen	  og	  genereret	  ukrudt	  og	  visuel	  
uordentlighed.	  Beboerforeningen	  har	  påpeget	  disse	  forhold	  over	  for	  
Aalborg	  Kommune.	  En	  henvendelse	  til	  bygherren	  synes	  at	  have	  en	  vis	  
virkning.	  
	   

Foranledigt af Tyverier I Gistrup arrangerede	  Beboerforeningen	  I	  
Spar	  Es	  et	  åbent	  møde	  om	  sikring	  af	  hjemmet.	  	  Kriminalassistent	  
Andreas	  Mylund	  Sikringsrådgiver	  -‐	  Nordjyllands	  Politi	  fortalte	  om	  
Tryghedsvandring,	  præventiv	  belysning,	  mekanisk/elektronisk	  sikring,	  
nabohjælpskampagnen.	  Forskellige	  sikringsfirmaer	  var	  til	  stede	  og	  kunne	  
orientere	  om	  mulighederne	  for	  sikring	  af	  hjemmet.	  Trods	  stormfuldt	  vejr	  
hin	  decemberaften	  blev	  arrangementet	  	  pænt	  besøgt.	  

  

	  

	  



Indsigelse	  mod	  lokalplan	  
Beboerforeningen	  har	  fremsendt	  nedentstående	  indsigelse:	  	  

	  
Aalborg	  Byråd	  Plan	  og	  Byg	  	  

Indsigelse	  fra	  Gistrup	  Beboerforening	  mod	  Lokalplanforslag	  7-‐	  2-‐
102	  (Off.	  Areal	  i	  forlængelse	  af	  vejen	  Træet,	  Gistrup.	  Arealet	  nedlægges	  
som	  offentlig	  vej	  og	  udlægges	  til	  åben-‐lav	  og/eller	  tæt-‐lav	  boligbyggeri).	  	  

Gistrup	  Beboerforening	  skal	  hermed	  påpege	  det	  uhensigtsmæssige	  I	  at	  
nedlægge	  det	  foreslåede	  areal	  som	  offentlig	  vej	  med	  den	  begrundelse,	  
at	  etablering	  af	  cykelsti	  og	  cykelforbindelse	  til	  Såvel	  Aalborg	  som	  Aalborg	  
Universitet	  området	  så	  langt	  fra	  synes	  at	  være	  endelig	  og	  
tilfredsstillende	  afklaret.	  	  

Vi	  ser	  med	  stor	  betænkelighed	  på,	  at	  vi	  I	  Gistrup	  endnu	  ikke	  har	  fået	  en	  
orientering	  om,	  hvorledes	  cyklister	  fra	  Gistrup	  kan	  køre	  fra	  Gistrup	  på	  
sikker	  vis	  mod	  såvel	  det	  udbyggede	  universitet,	  Aalborg	  by	  og	  det	  
kommende	  nye	  hospital.	  Mindst	  lige	  så	  bekymrende,	  er	  det,	  at	  elever	  fra	  
Sønder	  Tranders	  området	  ej	  heller	  har	  en	  afklaring	  på	  en	  sikker	  cykelrute	  
I	  forbindelse	  med	  etableringen	  af	  Egnsplanvej.	  	  

I	  Gistrup	  Beboerforening	  ser	  vi	  en	  oplagt	  mulighed	  for	  at	  lade	  cyklister	  
følge	  en	  forlængelse	  af	  vejen	  træet	  ud	  mod	  Sønder	  Tranders	  og	  I	  den	  
forbindelse	  en	  etableret	  tunnel	  ført	  under	  Egnsplanvej.	  	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Beboerforeningen	  har	  med	  glæde	  at	  givet	  opbakning	  til	  ansøgning	  fra	  
Børnehaven	  Fasanen	  v.	  leder	  Nete	  Rosenkilde	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fra	  Beboerforeningens	  depot	  kan	  medlemmer	  leje/låne:	  

Trailer	  (25	  kr	  pr.	  dag)	  	  

Havetromle,	  ørnenæb	  og	  topklipper	  (Gratis)	  -‐	  Pælebor	  (25	  kr	  pr.	  dag)	  -‐	  -‐	  
Gasbrænder	  (30	  kr.	  pr.	  påbegyndt	  brugstime)	  	  

Kantskærer	  (gratis)	  	  

Depotet	  bestyres	  af	  	  
Erik	  Melgaard	  Digevangen	  15	  Tlf.:	  9832	  3421	  Mobil:	  
23114911	  Henvendelse	  hverdage	  efter	  kl.	  17	  og	  week-‐end	  ud	  fra	  
almindelig	  hensynstagen	  	  

	  
	  
Kommende	  opgaver:	  	  

Hjemmside	  for	  Gistrup	  –	  Gistrup	  Portalen,	  	  	  
www.gistrup.dk	  er	  ved	  at	  være	  “slidt”	  og	  modernisering	  tiltrængt.	  	  
Tak	  til	  SuperBrugsen	  for	  bidrag	  til	  arbejdet	  med	  hjemmesiden	  

Forhold	  vedr.	  Den	  Kollektiv	  trafik.	  
	  
Juleudsmykning	  I	  Gistrup.	  	  

Hej	  Karl.	  Jeg	  har	  i	  dag	  fået	  den	  glædelige	  besked	  fra	  Friluftsrådet,	  at	  de	  vil	  bevilge	  
46.100	  kr.	  til	  Naturværkstedet.	  Det	  bliver	  så	  spændende	  og	  se,	  om	  vi	  også	  kunne	  være	  
heldige	  at	  få	  bevilget	  penge	  fra	  nogle	  af	  de	  andre	  fonde,	  som	  vi	  har	  søgt.	  	  

Vi	  snakkes	  ved.	  Venligst	  fra	  Nete	  Rosenkilde	  Pleidrup.	  	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Hej	  Karl	  :)	  	  
Aalborg	  kommune	  har	  valgt,	  at	  støtte	  vores	  projekt	  med	  10.000	  kr.	  -‐	  jubii!	  	  

	  



 
 
Iøvrigt har Beboerforeningen beskæftiget sig med emner som:  

 

Vandindvinding og 
plantning af 
fredsskov  

og	  kommende	  
Egnsplanvej	  
	  	  

	  
	  
	  
	  
Gistrup,	  Marts	  2014	  
	  
	  
Karl	  Korfits	  
formand	  


