Borgermøde om det Nye Mødested 18.09.2018 i Klubhuset - Referat
Deltagere:

Sebber Idrætsforening, Jesper Severinsen, Ole Fristrup,
Valsted Borgerforening/Samråd: Elsebeth Poulsen, Lene Ann Kristensen, Britta
Sørensen, Jakob Thiel, Esta Nielsen, Else Marie Justesen.
Konsulent Jane Tange Mathiesen, Aalborg Kommune, Sundheds- og
Kulturforvaltningen
Sebber Skole: Skoleleder Allan Jensen
Barmer Borgerforening: Formand Karina Zaar Christensen
Sebbersund Borgerforening: Formand Hanne Gerges
Kulturbrugsen Sebbersund: Formand Dorthe Thybo Kudsk
Byens Borgere – ca. 45 var mødt op

Indledning: Valsted Borgerforening/Elsebeth bød velkommen og gav en kort gennemgang af de
aktiviteter Borgerforeningen har i årets løb.
Jakob Thiel fra Arbejdsgruppen Mødestedet gav en kort introduktion af vort forslag til ombygning
af Klubhuset til et nyt mødested for lokalområdet, Valsted, Barmer og Sebbersund.
Efter valg af ordstyrer - Karl Bech Pedersen - var det formanden for Sebber Idrætsforening tur.
Jesper Severinsen fra SIF gav en kort gennemgang af historien bag etablering af SIF i 1933, bygning
af Klubhus i 1978 og udvidelse i 2004. Klubben havde sin storhedstid i 70erne, 80erne og 90erne.
Det gav anledning til udvidelse af Klubhuset med nye omklædningsrum, større mødelokale og
køkken. I 2000 indgik man samarbejde med Farstup IF om fællestræning og kampe som fortsatte
frem til 2014, hvor Farstrup opsagde samarbejdet. Siden har det været vanskeligt at samle hold i
de forskellige årgange og status er nu i 2018, at der kun er træning med mikroputter og et oldboys
hold. Seniorholdet er afgivet til Nibe IF.
På sidste generalforsamling i marts blev der besluttet i samarbejde med Valsted Borgerforening at
etablere en arbejdsgruppe på 4 med 2 fra hver forening. Arbejdsgruppen skulle komme med
forslag til bedre udnyttelse af den gamle del af klubhusets omklædningsrum, som kun bliver brugt
til depot mv. og en forbedring af akustikforholdene i mødelokalet samt udvidelse/forbedring af
køkkenet. Den nye del med omklædningsrum røres ikke ved.
I maj måned indsendte arbejdsgruppen ansøgning med Projektforslag for nyt Mødested til ”Puljen
til forskønnelse og udvikling i landdistriktet” og blev i juni udvalgt til at gå videre til
prækvalifikation. Vi skal nu have udarbejdet en detaljeret ansøgning inden 5. november 2018 efter
afholdelse af borgermøde om hvilke aktiviteter borgerne ønsker og vurdere opbakningen til et nyt
Mødested, som gerne skulle give mere liv i Sebber Idrætsforening i samarbejde med de
nærliggende landsbyer, Barmer og Sebbersund.
Næste indlæg kom fra skoleleder Allan Jensen, Sebber Skole, hvor tidligere og kommende nye
fodboldspillere er kommet fra. Sebber skole arbejder internt med forslag til aktiviteter for elever
der kunne bruge de faciliteter Sebber Idrætsforening har nu og et nyt Mødested vil kunne tilbyde.
Sebber skole blev taget i brug i 1946 og har plads til omkring 100 elever og omkring 40 i vuggestue
og børnehave. I 2018 er der 48 børn i skoledelen og 31 i fritidsordningen/vuggestue og børnehave.
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Der er generelt faldende børnetal og næste år forventes 45 børn i skoledelen, dog med prognose
for 55 børn i år 29/30. Fordelingen af børn er pt., 19 fra Sebbersund, 14 fra Valsted, 7 fra Barmer,
4 fra Farstrup, 2 fra Nibe, 1 fra Sebberkloster og 1 fra St. Ajstrup. Nye aktiviteter i SIF’s Klubhus
med et attraktivt Mødested - også for børn og unge - vil kunne tiltrække flere børnefamilier til
området. Vi ligger skønt ved Fjorden og er et attraktivt område i øvrigt, men kunne godt bruge
nogle flere børnefamilier.
Dorthe Thybo Kudsk formand fra Kulturbrugsen, Sebbersund fik ordet og opfordrede til at man ser
de tre landsbyer som en helhed, Sebber Sogn, hvor man samarbejdede om de forskellige
aktiviteter i henholdsvis Sebbersund/Kulturbrugsen, Barmer Forsamlingshus og det nye Mødested
i SIF’s Klubhus. Det er vigtigt ikke at konkurrere om de samme aktiviteter, men skabe supplerende
og støtte op om det som sker i de 3 landsbyer. Dorthe foreslog et årligt fællesarrangement – feks
en landsbydyst med forskellige dicipliner.
Vi aftalte efterfølgende møde i januar med deltagelse af de 3 borgerforeninger og Kulturbrugsen
om koordinering af vore aktiviteter, hvor det er muligt, dog således at hver forening fortsat har
sine traditionelle arrangementer fra gammel tid af. Mere vigtigt er det, at vi ved hvilke planer vi
hver især har for vore steder, Kulturbrugsen, Mødestedet og Forsamlingshuset, så vi ikke kommer
til at skabe konkurrerende tiltag.
Dernæst blev det tid for de fremmødte at komme med forslag til nye aktiviteter i det kommende
Mødested og ønsker til faciliteter.

1. Sebber Idrætsforening: Vil gerne have etableret et motionsrum med redskaber, cykelklub
og ikke mindst fortsat fodbold på de fine baner udenfor klubhuset. Jesper som formand er
tovholder.
2. Borgerforeningen: Bruger allerede lokalerne i samarbejde med SIF og ønsker bedre
faciliteter i køkkenet, samt bedre mødefaciliteter. Elsebeth som formand er tovholder.
3. Ølbrygning: En af de nye aktiviteter, der allerede blev startet op sidste år er Valsted
Bryglaug efter en god snak med Sebber Idrætsforening. Mikael Anker som initiativtager og
brygmester fortalte der sidste år var 12-13 deltagere og i år bliver der 12- 15 på holdet
med start sidst i september og afslutning i marts. Udover at lære at brygge øl hver torsdag
bliver der også lavet mad af 2 af deltagerne med efterfølgende fællesspisning medens
brygget pågår. Typisk med start sidst på eftermiddagen og slut ca. kl 21.00. Bryglauget
kunne godt bruge bedre køkkenfaciliteter med flere kogeplader, køkkenvaske, evt. en
cooker og plads generelt samt et lille depot til opbevaring. Mikael Anker vil gerne være
tovholder for det.
4. Bibliotek: Der foreslås etableret et bibliotek med brugte bøger som folk i lokalområdet
kommer med og låner. Lene Ann vil gerne stå for det som tovholder.
5. Fjordrelateret aktivitet med fokus på fiskeri, miljø og hvad man kan lave af fiskeretter
såsom sild og åleretter mm. Der har netop sammen med Sebber Skole været et
arrangement efter Fjordens Dag, hvor der også var mulighed for at sejle med sjægt og
sildekåg samt prøve kajak. Jens Østergård vil gerne være tovholder på det sammen med
Bruno og Hans Heidemann.
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6. Galleri: Der var flere som foreslog at man benyttede lokalerne til udstillinger og Dorthe
foreslog vi gik sammen om at etablere et kunstudvalg for de tre landsbyer med en
repræsentant for hver. Så kunne man på skift have forskellige udstillinger. For Valsted
meldte Annette sig.
7. Fællessang/musik: Forslag om at mødes til fællessang og musik – Birgitte vil gerne være
tovholder for det.
8. Filmklub: Der kom forslag om etablering af en filmklub – her blev man enig om at
undersøge, hvordan det er gjort tidligere i Lundby.
9. Fredagsbar/storskærm: Forslag om at mødes en gang om ugen feks fredag aften til hygge
og evt. se en kamp på en stor fladskærm. Helge vil gerne sammen med Gorm stå i spidsen
for det som tovholdere.
10. Seniorklub: Der er allerede en velfungerende Seniorklub under Borgerforeningen for alle
aldre, som mødes første tirsdag eftermiddag i hver måned med start i september – her
samles man om forskellige aktiviteter som bræt og kortspil og laver forskellige
arrangementer - med afslutning i marts. Nye aktiviteter kunne være blomsterbinding,
syltning/presning af æbler her i høsttiden, billard, dart mmm. Ruth er formand for
Seniorudvalget.
11. Aftenskole: Aftenskolen Fokus ser gode muligheder for at etablere aftenskole i lokalerne –
Jakob er tovholder og kontakt.
12. Kajak, paddleboarding, vindsurfing: Der er allerede mange i området som har en kajak og
der foregår paddleboarding og vindsurfing: Kim og Gorm vil gerne støtte op om det.
13. Græsarealer: Udnytte dele af græsarealerne – feks træningsbanen til hundetræning.
Annette vil godt være tovholder for det.
14. e-sport: Der er ønske om etablering af faciliteter, men inden da skal det undersøges hvor
stor opbakning der er og om der nogle som vil stille sig i spidsen som træner. Endelig om
der er planer om lignende de andre nærliggende landsbyer. Mikael Anker vil undersøge
det.
For hver enkelt forslag er den enkelte tovholder ansvarlig for at udarbejde et notat som kan
vedlægges vor samlede ansøgning indsendt inden 5. november 2018 til udvalget for ”Puljen til
forskønnelse og udvikling i landdistriktet”. Afleveres til arbejdsgruppen/Jakob eller bestyrelsen for
Borgerforeningen senest 5.10.2018.
Afslutningsvis tog Konsulent Jane Tange Mathiesen ordet og udtrykte det havde være et rigtig
godt møde med mange gode forslag. Nu er det vigtigt at man i det videre arbejde har fokus på
samarbejde med mødestederne i Sebbersund/Kulturbrugsen og Barmer/Forsamlingshuset om at
undgå konkurrerende aktiviteter og støtte op om hinandens aktiviteter. Ikke alt og ikke alle
aktiviteter vil kunne lade sig gør for de penge der vil blive til rådighed i givet fald vi går videre..
Efter mødet satte repræsentanter for de tre landsbyer sig sammen og aftalte at mødes til en start
engang om året – første gang 9. januar 2019.

