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Magistraten

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Magistraten

Møde den 07.08.2017
kl. 09.00

Side 1 af 47
1

Magistraten

Punkt 2.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.024 og Lokalplan 3-4-104 Boliger og
institution, Annebergvej, Mølholm (1. forelæggelse)
2016-053279
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.
Jens Toft-Nielsen og Kirsten Algren var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Magistraten

Møde den 07.08.2017
kl. 09.00

Side 2
1 af 47
4

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Link til digitale planer
Lokalplan 3-4-104
Kommuneplantillæg 3.024
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planerne er at give mulighed for opførelse af en institution med aflastningsboliger
samt opførelse af en etagebebyggelse med almene boliger som besluttet i boligprogrammet vedtaget i Byog Landskabsudvalget den 26. januar 2017. Desuden fastlægges anvendelsen for det resterende område til
boliger.
Kommuneplantillæggets indhold
Området er i dag placeret i kommuneplanramme 3.4.R3 HF Vesterkær m.m., der er udlagt til rekreative og
fritidsformål, som en del af det store kolonihaveområde. Området har dog været anvendt til forskellige erhvervsformål.
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Møde den 07.08.2017
kl. 09.00

Side 3
2 af 47
4

Magistraten
Kommuneplantillægget udlægger et nyt boligområde 3.4.B2 og fastlægger den fremtidige anvendelse af
området til boliger og institution. Bebyggelsesprocenten øges fra maks. 10 til maks. 75, og der gives mulighed for at opføre bebyggelse i maks. 3 etager.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at opføre boliger i form af etageboliger samt en institution. Det eksisterende
erhverv (kontor og lager) kan fortsætte i sin nuværende form som eksisterende lovlig etableret anvendelse,
men tanken er, at det fremadrettet skal konverteres til boliger, så der opnås en sammenhæng i hele lokalplanområdet.
Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet kan opføres i op til 3 etager med en maksimal bygningshøjde på
12 meter. Af hensyn til kolonihaverne kan de boliger, der kommer til at ligge nærmest kolonihaverne, dog
maksimalt opføres i 2 etager.
Den eksisterende private fællesvej fra Annebergvej skal anvendes som fælles vejadgang for hele lokalplanområdet.
Lokalplanen skal via beplantningen sikre en sammenhæng til naboområdets have- og naturprægede hegnsbeplantninger ved, at der mod Annebergvej etableres et græsbælte der suppleres med grupper af mellemstore træer og buske. Desuden skal der mod øst og vest samt delvis mod syd etableres et tre meter bredt
beplantningsbælte mod kolonihaveområderne.
Der er i kommuneplanen planlagt en rekreativ sti i kanten af lokalplanområdets østlige skel og som forbinder
Annebergstien med Annebergvej og fjordlandskabet. Der sikres areal til den rekreative sti i lokalplanen.
Miljøvurdering
"Lov om Miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der
kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport) med det formål at fremme bæredygtig
udvikling.
For at danne et overblik over, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget betyder, at kommunen kan forvente at få indtægt
ved salg af det kommunale areal.
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Møde den 07.08.2017
kl. 09.00

Side 4
3 af 47
4
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Bilag:
Kommuneplantillæg 3-024 Boliger og institution, Annebergvej, Mølholm
Udkast til lokalplan 3-4-104 Boliger og Institution, Annebergvej, Mølholm
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Møde den 07.08.2017
kl. 09.00

Side 5
4 af 47
4
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Punkt 3.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.013 Blandet bolig- og erhvervsområde, Poul
Smeds Vej, Gandrup (1. forelæggelse)
2016-033184
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.
Jens Toft-Nielsen og Kirsten Algren var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Møde den 07.08.2017
kl. 09.00

Side 6
1 af 47
4

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Link til digitale planer
Kommuneplantillæg 9.013
Oversigtskort

Formål og baggrund
Det eksisterende rammeområde til erhverv 9.2.3Erh4 i den sydlige del af Gandrup fungerer ikke længere
som erhvervsområde. Området er oprindeligt opstået som et erhvervsområde med tilhørende boliger i
1960’erne og 1970’erne, og har tidligere rummet en produktionsskole og andre mindre erhverv. I dag anvendes hovedparten af området til boligformål.
Kommunen har modtaget henvendelser om indretning af lejligheder i eksisterende bygninger og om udstykning til boligformål i området.
Områdets beliggenhed, størrelse og karakter gør, at det ikke tiltrækker nye erhvervsvirksomheder. Området
ønskes derfor omdannet til et blandet bolig- og erhvervsområde, hvor der kan etableres nye selvstændige
boliger.
Området ligger i direkte tilknytning til øvrige boligområder i Gandrup, og det vil fortsat være muligt at indrette
erhverv i området.
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Møde den 07.08.2017
kl. 09.00

Side 7
2 af 47
4
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Kommuneplantillæggets indhold
Den gældende kommuneplanramme for erhverv 9.2.3 Erh4 ændres til kommuneplanramme for et blandet
bolig- og erhvervsområde 9.2.D1 Pouls Smeds Vej. Afgrænsningen af området er uændret.
Ændringen muliggør, at området fremover kan anvendes til både bolig- og erhvervsformål, og at der kan
opføres og/eller indrettes selvstændige boliger i området.
Miljøvurdering
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" opstiller kriterier for, hvilke
planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport) med det formål at fremme bæredygtig udvikling.
For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der
foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet.
Økonomi
Gennemførelsen af kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
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Møde den 07.08.2017
kl. 09.00

Side 8
3 af 47
4
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Bilag:
Kommuneplantillæg 9.013 Blandet bolig- og erhvervsområde, Poul Smeds Vej, Gandrup
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Møde den 07.08.2017
kl. 09.00

Side 9
4 af 47
4
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Punkt 4.

Godkendelse af Lokalplan 4-10-103 Sognegård, Sønder Tranders, Landområde Øst (1.
forelæggelse)
2016-023743
By- og Landskabsudvalget indstiller, byrådet godkender ovennævnte forslag.
Jens Toft-Nielsen og Kirsten Algren var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Magistraten

Møde den 07.08.2017
kl. 09.00

Side 10
1 afaf347

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Link til digitale planer
Lokalplan 4-10-103
Oversigtskort

Formål og baggrund
Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at opføre en sognegård placeret i tæt tilknytning til kirken i
Sdr. Tranders.
Sognegården skal primært understøtte kirkens funktioner, men er samtidig tænkt som et naturligt samlingssted for borgerne i Sdr. Tranders. Det er hensigten, at såvel selve bygningen som områdets friarealer kan
anvendes som daglig ramme om fælles sociale og kulturelle aktiviteter i lokalsamfundet.
Lokalplanens indhold
Projektet for sognegården har sit hovedafsæt i de landskabelige forhold på stedet og det tætte naboskab til
Sdr. Tranders Kirke og landsbyen. Sognegården er således formgivet og disponeret, så det på én og samme
tid har sit eget enkle unikke udtryk, men uden at fylde unødigt og 'stjæle' opmærksomhed fra kirken.
Vejadgang skal ske ved etablering af en ny overkørsel til Alfred Nobels Vej. Der gives desuden mulighed for
en eventuel sekundær vejadgang fra Sønder Tranders Bygade.
Lokalplanområdet forbliver i landzone. Lokalplanen giver bonusvirkning.
Miljøvurdering
"Lov om Miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der
kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport) med det formål at fremme bæredygtig
udvikling.
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en
miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
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Møde den 07.08.2017
kl. 09.00

Side 11
2 afaf347
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Bilag:
Udkast til Lokalplan 4-10-103 Sognegård, Sønder Tranders, Landområde Øst
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Møde den 07.08.2017
kl. 09.00

Side 12
3 afaf347

Magistraten

Punkt 5.

Godkendelse af Lokalplan 7-1-110 Boliger og Erhverv, Lodsholmvej, Klarup (1.
forelæggelse)
2016-069294
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.
Jens Toft-Nielsen og Kirsten Algren var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Magistraten

Møde den 07.08.2017
kl. 09.00

Side 13
1 afaf547

Magistraten
Sagsbeskrivelse

Link til digitale planer
Lokalplan 7-1-110
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med lokalplanen er at planlægge for et nyt bolig- og erhvervsområde i Klarup. Klarup er én af 11
oplandsbyer i kommunen med særligt vækstpotentiale. Lokalplanområdet ligger i den nordvestlige del af
byen.
Hovedparten af lokalplanområdet er i kommuneplanen udpeget til boligformål. Lokalplanområdets sydøstlige
hjørne er udpeget til centerformål. Inden for lokalplanområdet kan der primært etableres boliger. I den del af
lokalplanområdet, der er udlagt til centerformål, kan der også etableres butikker, serviceerhverv mv. Der kan
endvidere etableres en institution (plejehjem) i den østlige del af lokalplanområdet.

Magistraten

Møde den 07.08.2017
kl. 09.00

Side 14
2 afaf547

Magistraten

Lokalplanområdet er på ca. 7,1 ha, hvoraf Aalborg Kommune ejer ca. 6,5 ha. Den nordøstlige del af området
(28 boliger) planlægges på baggrund af et boligprogram for billige almene familieboliger som By- og Landskabsudvalget godkendte den 26. januar 2017. Den øvrige del af området er ikke omfattet af boligprogrammet og Aalborg Kommunes areal forventes solgt til boliger, butikker mv.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at udnytte lokalplanområdet til bolig-, institutions- og centerformål.
Lokalplanens hovedgreb består af flere selvstændige bebyggelsesenklaver, der bindes sammen af et gennemgående stisystem.
Lokalplanområdet er opdelt i seks delområder. Delområde A, kan anvendes til centerformål i form af butikker, serviceerhverv og boliger. Delområde B kan anvendes til institution i form af plejehjem og boliger. De fire
øvrige delområder C, D, E og F kan anvendes til boliger. Bebyggelsen i delområde A kan opføres i op til 3
etager og der kan bygges i op til 2 etager i den resterende del af lokalplanområdet.
Vejadgang til området skal ske dels fra Jørgensmindevej og dels via en ny boligvej, der er en nordsydgående sidevej til Lodsholmvej.
For at sikre god forbindelse til det overordnede vej- og stinet samt gode interne sammenhænge forsynes
lokalplanområdet med stier.
Lokalplanen fastlægger således bestemmelser, der sikrer gennemgående primære stiforbindelser fra den
nordlige del af lokalplanområdet til parcelhusområdet syd for lokalplanområdet og til den sydøstlige del
af lokalplanområdet, der grænser op til et grønt område ved Klarup Banesti. Herudover anlægges sekundære stiforbindelser i form af interne og uformelle stier, der bl.a. forbinder de forskellige boliggrupper på tværs
og skaber smutveje til de fælles ubebyggede opholdsarealer og til den omkringliggende by.
Lokalplanområdet gives en sammenhængende grøn struktur ved plantning af træer langs alle veje og stier i
området. For enden af den nye boligvej skal der plantes et træ, der med tiden bliver markant og danner et
visuelt fikspunkt for enden af vejens lineære forløb.
Hele lokalplanområdet, undtaget delområde F i lokalplanområdet sydvestlige hjørne, ligger i et område med
høj risiko for oversvømmelse (5% eller mere i 2050).
Inden der kan tages stilling til hvilke klimatilpasningstiltag, der vil være relevante, skal der laves undersøgelser af terrænforhold, grundvandsspejl, vandets strømningsveje, oversvømmelsesrisiko mv. Disse undersøgelser skal ligge til grund for den præcise placering af bebyggelse, befæstede arealer mv.
Risikoen for oversvømmelse og vanskelige funderingsforhold kan betyde, at dele af lokalplanområdet ikke
kan udnyttes.
Navngivning af ny vej
Den nye boligvej, der er en sidevej til Lodsholmvej, får navnet Hørvej. Navnet er inspireret af naboområderne. Øst for lokalplanområdet ligger Tavervej, der har relation til dyrkning af hørfibre, som har fundet sted i
området. Mod syd og vest ligger Spergelvej og Lucernevej, der i lighed med hør er navne på planter, der alle
er dyrket som afgrøder og ikke er kornsorter.
Navngivningen er under forudsætning af, at lokalplanen vil blive godkendt.
Miljøvurdering
"Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for,
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en
miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
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Møde den 07.08.2017
kl. 09.00

Side 15
3 afaf547

Magistraten
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Gennemførelse af lokalplanen betyder, at kommunen kan forvente at få indtægt ved salg af det kommunale
areal. Der kan være ekstra omkostninger forbundet med byggemodning af lokalplanområdet grundet behov
for klimatilpasningstiltag og vanskelige funderingsforhold.
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Møde den 07.08.2017
kl. 09.00

Side 16
4 afaf547
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Bilag:
Udkast til Lokalplan 7-1-110 Boliger og Erhverv, Lodsholmvej, Klarup
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Møde den 07.08.2017
kl. 09.00

Side 17
5 afaf547
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Punkt 6.

Godkendelse af Lokalplan 10-1-108 Boliger og Erhverv, Koldsmindevej og Vestergade,
Nibe (1. forelæggelse)
2015-049598
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.
Jens Toft-Nielsen og Kirsten Algren var fraværende.

Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Magistraten

Møde den 07.08.2017
kl. 09.00

Side 18
1 afaf547

Magistraten

Sagsbeskrivelse
Link til digitale planer
Lokalplan 10-1-108
Oversigtskort

Formål og baggrund
I april 2016 blev Byudviklingsplan for Nibe endeligt godkendt af byrådet. I Byudviklingsplanen er peget på en
række eksisterende byområder, der vil kunne omdannes til primært boligformål eller funktioner, der ikke skaber miljøkonflikter. Lokalplanområdet ligger i et af disse områder. Det vurderes, at der er et behov for nye
bynære boliger i Nibe.
Lokalplanens indhold
Lokalplanområdet ligger meget synligt set fra Aalborgvej, og den nye bebyggelse i området vil danne den
nye byfront.
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Møde den 07.08.2017
kl. 09.00

Side 19
2 afaf547
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Boligforeningen Enggården ønsker at opføre 22 boliger i området ud mod Koldsmindevej (delområde A).
Desuden ønsker ejer af ejendommen mod Vestergade at få mulighed for at opføre 4 boliger (delområde B). I
forbindelse med byggeriet nedrives eksisterende erhvervsbebyggelse i området.
Området vil kunne anvendes til såvel boliger som erhverv. For boligbebyggelse gælder, at det kan opføres
som tæt/lav- eller etageboliger. Bebyggelse kan opføres i en højde på maks. 10 m fra fremtidigt terræn. I
området mod Vestergade er højden på byggeriet dog maks. 8,5 m fra fremtidigt terræn.
Det er hensigten, at områdets bebyggelse skal tilpasses den købstadsagtige bebyggelsesstruktur, der er i
Nibe. Bebyggelsen mod det smalle gadeforløb i Vestergade skal tilpasses den omgivende bebyggelse med
hensyn til placering, facaderytme, højde, materialer og taghældning. I området ud til Koldsmindevej er bestemmelserne for bebyggelsens udformning lidt mere frie, da området ikke har direkte tilknytning til det bevaringsværdige købstadsmiljø.
Der udlægges areal til en ny vejforbindelse (Peder Kolds Vej) fra Koldsmindevej og ind i lokalplanområdet.
For enden af den nye vej etableres en kort øst-/vestgående stiforbindelse (Limstien). Derved bliver det muligt
for gående og cyklister at bevæge sig fra Vestergade og til Koldsmindevej - og omvendt.
Af hensyn til fremtidige klimaforandringer er der fastsat en min. gulvkote for bebyggelsen på 2,50 m.
For at undgå yderligere udledning af regnvand til kloaksystemet må områdets nuværende befæstelsesgrad
på ca. 60% ikke øges. Derfor er der i lokalplanen bestemmelser om, at fælles opholdsarealer skal være
permeable, og at alle parkeringsarealer skal anlægges med græsarmering.
Der er udarbejdet en støjrapport for området, som påpeger, at området tættest på Koldsmindevej er støjramt
pga. trafikstøj fra Aalborgvej. Derfor indeholder lokalplanen bestemmelse til håndtering af denne problematik.
Navngivning af ny vej og sti
Vejen Peder Kolds Vej og stien Limstien bliver en del af lokalplan 10-1-108, Boliger og Erhverv, Koldsmindevej, Nibe.
Peder Kold var en fiskeudreder, sildesalter, handelsagent og forligskommissør, som boede i Nibe frem til sin
død i 1842. Han tjente gode penge på sine forretninger i byen og opførte den imponerende gård Kolds Minde, som dog ikke findes mere. Gården lå placeret cirka der, hvor Nibe Roklub i dag har klubhus i den sydlige
del af Nibe.
Stien mellem Peder Kolds Vej og parkeringsområdet i delområde B ved Vestergade navngives Limstien, da
der i området tidligere har ligget en Limfabrik.
Navngivningen er under forudsætning af, at lokalplanen vil blive godkendt.
Ophævelse af lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplanområdet er omfattet af byplanvedtægt nr. 11, Erhvervsområde – Koldsmindevej fra 1977, der udlægger området til blandet bolig-/erhvervsbebyggelse. Byplanvedtægten ophæves for det område, der er
omfattet af lokalplan 10-1-108 i forbindelse med den endelige godkendelse.
Dele af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 88, Bevaringsplan for Nibe by fra 2006, der omhandler
bevaring af værdifulde bygninger og miljøer i Nibe by. Lokalplanen ophæves for det område, der er omfattet
af lokalplan 10-1-108 i forbindelse med den endelige godkendelse.
Miljøvurdering
"Lov om Miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der
kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport) med det formål at fremme bæredygtig
udvikling.
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en
miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
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Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Boligforeningen ønsker at opføre boligerne som supplement til det udbud af almene lejeboliger der er i Nibe i
dag og har fået meddelt kvote til opførelsen af boligerne. Derudover skønnes lokalplanen ikke at medføre
direkte udgifter for kommunen.
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Bilag:
Udkast til Lokalplan 10-1-108 Boliger og Erhverv, Koldsmindevej, Nibe
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Punkt 7.

Godkendelse af renoveringsprojekt - Viva Bolig afd. 20 - Absalonsgade 9, 9000
Aalborg - Skema A
2015-010244
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende
helhedsplan, og
at der godkendes en renoverings- og ombygningsudgift på 20.045.757 kr.,
at den nødvendige kommunegaranti for realkredit til finansiering af projektet bevilges,
at der bevilges et rente- og afdragsfrit lån på 200.000 kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen (særlig
driftsstøtte), og
at boligernes udlejes via AKU med fortrinsret for studerende, da boligernes størrelse, placering og indretning
er velegnede for studerende.
Jens Toft-Nielsen og Kirsten Algren var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Viva Bolig afd. 20, Afsnit 1, Absalonsgade 9, 9000 Aalborg.
Afdeling 20, afsnit 1 består i dag af 32 boliger – 29 plejeboliger og 3 ældreboliger samt fælles opholdsrum og
køkkener.
Boligerne står i dag tomme efter udflytning af beboerne til Birkebo plejeboliger. Aalborg Kommune (Ældre
Handicap) afholder udgiften til tomgangsleje frem til godkendelse af skema A.
Byggeriet er taget i brug i 1997 og fremstår i god stand. Der er ikke tidligere foretaget væsentlige bygningsændringer eller ombygning.
Afdelingen danner hjørne i en karrebebyggelse beliggende Istedgade og Absalonsgade opført i 2½ og 3½
etager med elevatorbetjening til hver etage, adgang til boligerne sker fra fælles gangarealer. Alle boligerne
har fuld tilgængelighed med adgang til fællesopholdsrum i bygningen samt adgang til udendørsgårdrum.
Plejeboligerne er indrettet som 1-rums bolig med eget bad og køkken, ældreboligerne er indrettet som 2rums bolig med eget bad og køkken.
Projekt
Efter dialog med Boligorganisationen og Landsbyggefonden lægger projektet op til en renovering med fokus
på:

Reduktion af antal boliger fra 32 pleje- og ældreboliger til 30 familieboliger.

Sammenlægning af 8 stk. 1-rums boliger som fremover bliver til 2-rums boliger.

Der opretholdes fuld tilgængelighed i 15 boliger.

Bevaring af den oprindelige klimaskærm og facadeudtryk.

Etablering af altaner mod gårdarealet for 17 boliger.

Eksisterende grønne opholdsarealer i gårdrummet bevares.

Der etableres ventilation med varmegenvinding i alle boliger.
Projektet skal overholde kravene til bygningsklasse 2015 i Bygningsreglement 2015.

Byggeriets art
Etagebyggeri

Antal boliger – før renovering
29 stk. 1-rums, plejeboliger
3 stk. 2-rums, ældreboliger

Antal boliger – efter renovering
19 stk. 1 rums, familieboliger
11 stk. 2 rums, familieboliger
2

Afdelingens samlede eksisterende bruttoetageareal for boliger på 2.065 m ændres ikke.
2

2

De fremtidige boliger vil variere i størrelse fra ca. 47 m – 93 m .
Økonomi
Landsbyggefondens og kommunens støtte foreslås givet som driftsstøtte i henhold til almenboliglovens § 91
og 92. Fonden har ikke tildelt huslejestøtte til afdelingen, men finansierer driftsstøtten med lån fra Landsdispositionsfonden og med kapitaltilførsel (1/5-delsordning).
2

Den samlede renoveringsudgift er beregnet til 20.045.757 kr. svarende til 9.707 kr. pr. m .
Kapitaltilførsel
Landsbyggefonden har vurderet, at det er nødvendigt med en kapitaltilførsel efter 1/5-delsordningen, som
angivet nedenfor.
Aalborg Kommune
Realkreditinstitut
Landsbyggefonden
Landsbyggefonden
Boligorganisationen
I alt
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Husleje
2
Den nuværende husleje niveau er på 1.125 kr. pr. m pr. år.
2
Det fremtidige gennemsnitlige huslejeniveau forventes at blive på 844 kr. pr. m pr. år i 2017-prisniveau.
Huslejen differentieres med udgangspunkt i at opnå en ensartet og konkurrencedygtig husleje for alle boligerne. Huslejeberegning er bilagt.
Finansiering
Udgift i alt

Støttede
realkreditlån
1)

Ustøttede
realkreditlån

Egen finansiering
og tilskud
2)

Kapitaltilførsel
(se ovenfor)

Kommunal
garanti
3)

1.000.000

Ikke beregnet

- - - Kr. - - Renoveringsudgift

20.045.757

17.342.006

0

1.703.751

Forklaring til skema:
1) Lånet bevilges af Landsbyggefonden. Ydelsesstøtten betales fuldt ud af fonden.
2) Beløbet består af egenfinansiering i form af fællespuljetilskud, ”egen trækningsret”, henlæggelser og lokalt støttede
lån.
3) Kommunen skal for det støttede lån garantere for den del af lånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi.
Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab.
Garantiprocenten er ikke beregnet ved skema A, men noterer samtidig, at denne principielt kan blive op til 100 procent.

Aalborg Kommunes medvirken i kapitaltilførsel skal være betinget af de øvrige parters tilsagn om medvirken.
Som normalt ved renoveringssager, skal der stilles en række almindelige og en række særlige vilkår for støttetilsagnet.
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Bilag:
Brochure Absalonsgade rev.11.04.2017
Oversigt over husleje 2017-06-09
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Punkt 8.

Godkendelse af reviderede vedtægter for Foreningen Tusindfryd
2016-032453
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender de reviderede vedtægter for Foreningen
Tusindfryd.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Foreningen Tusindfryd har fremsendt et forslag til reviderede vedtægter til godkendelse hos Aalborg Kommune.
Foreningen Tusindfryd og Sundheds- og Kulturforvaltningen har som konsekvens af økonomiske og organisatoriske udfordringer i 2016 på 1000fryd arbejdet med en revision af vedtægterne.
Revisionen består af en tydeliggørelse af bestyrelsens forpligtelser, samt at Aalborg Kommune skal godkende større dispositioner, regnskab og anvendelsen af midler ved ophør, såfremt Aalborg Kommune i sidste
regnskabsår har givet mere end 500.000 kr. i tilskud og i indsættelsen af muligheden for eksklusion af medlemmer.
Nedenfor er en oversigt over gældende vedtægter og ændringsforslagene.
Forslag til reviderede vedtægter godkendt 2016

Gældende vedtægter fra 2009

1. NAVN

1. NAVN

a. Foreningens navn er ”Foreningen Tusindfryd”.

a. Foreningens navn er ”Foreningen Tusindfryd”.

b. Foreningens hjemsted er Aalborg.

b. Foreningens hjemsted er Aalborg.

2. FORMÅL

2. FORMÅL

a. Foreningens formål er at danne rammen om et fællesejet kulturmiljø i og omkring Aalborg.

a. Foreningens formål er at danne rammen om et fællesejet kulturmiljø i og omkring Aalborg.

b. I det tilfælde foreningen ejer eller lejer en ejendom skal
ejendommen og de aktiviteter, der udgår derfra drives
efter følgende retningslinier:

b. I det tilfælde foreningen ejer eller lejer en ejendom skal
ejendommen og de aktiviteter, der udgår derfra drives
efter følgende retningslinier:










Aktiviteterne kan både karakteriseres som kulturelle,
undervisningsmæssige og sociale.
Aktiviteterne opstår som et udtryk for brugernes
ønsker og behov, og er brugerstyrede.
Miljøet skal søge at modvirke sociale og kulturelle
skel.
Miljøet skal give mulighed for debat og samfundskritik.
Miljøet skal tilstræbe at fungere på et ikke-hierarkisk
grundlag.






Aktiviteterne kan både karakteriseres som kulturelle,
undervisningsmæssige og sociale.
Aktiviteterne opstår som et udtryk for brugernes
ønsker og behov, og er brugerstyrede.
Miljøet skal søge at modvirke sociale og kulturelle
skel.
Miljøet skal give mulighed for debat og samfundskritik.
Miljøet skal tilstræbe at fungere på et ikke-hierarkisk
grundlag.

3. MEDLEMMER

3. MEDLEMMER

a. Alle kan blive medlem af foreningen, såfremt det af
årsmødet fastsatte kontingent betales.

a. Alle kan blive medlem af foreningen, såfremt det af
årsmødet fastsatte kontingent betales.

b. Kollektivt medlemskab af foreningen kan tegnes, men
giver ikke stemmeret i foreningens kompetente forsamlinger.

b. Kollektivt medlemskab af foreningen kan tegnes, men
giver ikke stemmeret i foreningens kompetente forsamlinger.

c. Eksklusion af foreningen kan kun ske, hvis medlemmet
har handlet til skade for foreningen. Eksklusion sker ved
årsmødebeslutning med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
4. ÅRSMØDE

4. ÅRSMØDE

a. Årsmødet er foreningens højeste myndighed, og afholdes hvert år i første kvartal.

a. Årsmødet er foreningens højeste myndighed, og afholdes hvert år i første kvartal.

b. Indkaldelse indeholdende dagsorden skal være afsendt til foreningens medlemmer senest 14 dage før
afholdelsen. Endvidere skal årsmøderne annonceres ved
opslag i foreningens hus.

b. Indkaldelse indeholdende dagsorden skal være afsendt til foreningens medlemmer senest 14 dage før
afholdelsen. Endvidere skal årsmøderne annonceres ved
opslag i foreningens hus.

c. Stemmeret på årsmødet har alle der er medlemmer af

c. Stemmeret på årsmødet har alle der er medlemmer af
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Gældende vedtægter fra 2009

foreningen, og som er til stede. Beslutninger skal tilstræbes opnået ved konsensus, før eventuelle afstemninger
afholdes.

foreningen, og som er til stede. Beslutninger skal tilstræbes opnået ved konsensus, før eventuelle afstemninger
afholdes.

d. Dagsorden til årsmøde skal indeholde:

d. Dagsorden til årsmøde skal indeholde:















Valg af dirigent og referent.
Fremlæggelse og diskussion af årsberetning.
Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Vedtagelse af budget.
Valg af bestyrelse.
Valg af kritiske revisorer.

Valg af dirigent og referent.
Fremlæggelse og diskussion af årsberetning.
Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Vedtagelse af budget.
Valg af bestyrelse.
Valg af kritiske revisorer.

e. Ekstraordinært årsmøde indkaldes af bestyrelsen eller
i fald at 10 % af foreningens medlemmer kræver det.
Ekstraordinært årsmøde skal indkaldes med dagsorden
senest 7 dage før afholdelsen. Indkaldelsen sendes til
alle foreningens medlemmer.

e. Ekstraordinært årsmøde indkaldes af bestyrelsen eller
i fald at 10 % af foreningens medlemmer kræver det.
Ekstraordinært årsmøde skal indkaldes med dagsorden
senest 7 dage før afholdelsen. Indkaldelsen sendes til
alle foreningens medlemmer.

Beslutninger på ekstraordinært årsmøde har kun gyldighed hvis minimum 5 % af foreningens medlemmer er til
stede.

Beslutninger på ekstraordinært årsmøde har kun gyldighed hvis minimum 5 % af foreningens medlemmer er til
stede.

5. BESTYRELSE

5. BESTYRELSE

a. På årsmødet vælges en bestyrelse på mindst 3 og
højst 5 personer.

a. På årsmødet vælges en bestyrelse på mindst 3 og
højst 5 personer.

b. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer.

b. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer.

c. Begge køn bør være repræsenteret i bestyrelsen.

c. Begge køn bør være repræsenteret i bestyrelsen.

d. Det er bestyrelsens opgave:

d. Det er bestyrelsens opgave:










At tegne foreningen officielt og – på foreningens
vegne – at indgå bindende aftaler til varetagelse
af foreningens formål.
At føre forhandlinger med myndighederne, i det
omfang årsmøde og stormøde giver kompetence
hertil.
At føre tilsyn med, at relevant lovgivning samt foreningens vedtægter overholdes i forbindelse med
foreningens aktiviteter.
At føre tilsyn med, at regnskab og bogholderi foregår på betryggende vis og i overensstemmelse
med vedtægterne.
At sikre, at stormøder og årsmøder bliver indkaldt
og afholdt efter vedtægterne.
At informere om bestyrelsens beslutninger på koordineringsmøderne.
At sikre, at foreningens vedtægter er tilgængelige,
og at der foreligger en engelsk oversættelse.
At være tilgængelig for henvendelser fra foreningens medlemmer.




At tegne foreningen officielt og – på foreningens
vegne – at indgå bindende aftaler til varetagelse
af foreningens formål.
At føre forhandlinger med myndighederne, i det
omfang årsmøde og stormøde giver kompetence
hertil.

e. Alle bestyrelsesmøder er åbne.

e. Alle bestyrelsesmøder er åbne. Skriftlige beslutningsreferater fra bestyrelsens møder skal være tilgængelige.
6. STORMØDERNE

6. STORMØDERNE

a. Mellem årsmøderne er stormøderne foreningens højeste myndighed.

a. Mellem årsmøderne er stormøderne foreningens højeste myndighed.

b. Stormøderne afholdes mindst én gang i kvartalet.

b. Stormøderne afholdes mindst én gang i kvartalet.

c. Den nødvendige styring og udvikling af foreningens
aktiviteter foretages på stormødet.

c. Den nødvendige styring og udvikling af foreningens
aktiviteter foretages på stormødet.

d. Ethvert medlem af foreningen kan indkalde til stormøde ved at henvende sig til koordineringsmødet.

d. Ethvert medlem af foreningen kan indkalde til stormøde ved at henvende sig til koordineringsmødet.
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Gældende vedtægter fra 2009

e. Indkaldelse indeholdende dagsorden skal være afsendt til foreningens medlemmer senest 7 dage før afholdelsen. Endvidere skal stormøderne annonceres ved
opslag i foreningens hus.

e. Indkaldelse indeholdende dagsorden skal være afsendt til foreningens medlemmer senest 7 dage før afholdelsen. Endvidere skal stormøderne annonceres ved
opslag i foreningens hus.

f. Stemmeret har alle der er medlemmer af foreningen, og
som er til stede. Beslutninger skal tilstræbes opnået ved
konsensus, før eventuelle afstemninger afholdes.

f. Stemmeret har alle der er medlemmer af foreningen, og
som er til stede. Beslutninger skal tilstræbes opnået ved
konsensus, før eventuelle afstemninger afholdes.

g. Dagsorden til stormøde indeholder følgende:

g. Dagsorden til stormøde indeholder følgende:





Valg af dirigent og referent.
Godkendelse af referat fra sidste stormøde.
Beslutningspunkter der fremgår af dagsordenen.





Valg af dirigent og referent.
Godkendelse af referat fra sidste stormøde.
Beslutningspunkter der fremgår af dagsordenen.

h. På baggrund af stormødets beslutninger kan aktivitetsgrupper nedsættes, og disse kan efterfølgende planlægge og udføre enkeltaktiviteter i overensstemmelse
med den kompetence stormødet har uddelt.

h. På baggrund af stormødets beslutninger kan aktivitetsgrupper nedsættes, og disse kan efterfølgende planlægge og udføre enkeltaktiviteter i overensstemmelse
med den kompetence stormødet har uddelt.

7. KOORDINERINGSMØDET

7. KOORDINERINGSMØDET

a. Den nødvendige planlægning og koordinering mellem
stormøderne foretages på et ugentligt møde hvor repræsentanter fra aktivitetsgrupper, de ansatte, aktivister og
brugere kan deltage.

a. Den nødvendige planlægning og koordinering mellem
stormøderne foretages på et ugentligt møde hvor repræsentanter fra aktivitetsgrupper, de ansatte, aktivister og
brugere kan deltage.

b. Koordineringsmødet indkalder til stormøder og årsmøder i henhold til vedtægterne.

b. Koordineringsmødet indkalder til stormøder og årsmøder i henhold til vedtægterne.

c. Koordineringsmødet er beslutningsdygtigt i konkrete
sager, efter årsmødets og stormødernes retningslinier.

c. Koordineringsmødet er beslutningsdygtigt i konkrete
sager, efter årsmødets og stormødernes retningslinier.

d. Mellem årsmøderne og stormøderne er koordineringsmødets foreningens højeste myndghed.

d. Mellem årsmøderne og stormøderne er koordineringsmødets foreningens højeste myndghed.

8. DE ANSATTE

8. DE ANSATTE

a. Foreningen ansætter én eller flere personer, der forestår den daglige økonomiske ledelse.

a. Foreningen ansætter én eller flere personer, der forestår den daglige økonomiske ledelse.

b. De(n) ansatte kan ikke være medlem(mer) af bestyrelsen.

b. De(n) ansatte er ansvarlige i forhold til offentlige og
bevilligende myndigheder.

c. De(n) ansatte er ansvarlige i forhold til offentlige og
bevilligende myndigheder.

c. De(n) ansatte tegner sammen med bestyrelsen foreningen officielt.

d. De(n) ansatte tegner sammen med bestyrelsen foreningen officielt.

d. De(n) ansatte er ansvarlige for at foreningens daglige
drift og administration holder sig inden for de af årsmødet
og stormøderne afstukne rammer.

e. De(n) ansatte er ansvarlige for at foreningens daglige
drift og administration holder sig inden for de af årsmødet
og stormøderne afstukne rammer.
f. Ved ansættelse af personer, nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af interesserede medlemmer, som
herefter indkalder relevante ansøgere til samtale angående stillingen. Udvalget udfærdiger en prioriteret indstilling, som behandles på et ekstraordinært årsmøde, hvor
ansættelsen finder sted.

e. Ved ansættelse af personer, nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af interesserede medlemmer, som
herefter indkalder relevante ansøgere til samtale angående stillingen. Udvalget udfærdiger en prioriteret indstilling, som behandles på et ekstraordinært årsmøde, hvor
ansættelsen finder sted.

9. ADGANG TIL AKTIVITETERNE

9. ADGANG TIL AKTIVITETERNE

a. Foreningens aktiviteter er åbne for såvel medlemmer
som ikke-medlemmer.

a. Foreningens aktiviteter er åbne for såvel medlemmer
som ikke-medlemmer.

b. Ingen aktiviteter i foreningens regi må drives med det
formål, at give økonomisk afkast til private.

b. Ingen aktiviteter i foreningens regi må drives med det
formål, at give økonomisk afkast til private.

10. FORENINGENS MIDLER

10. FORENINGENS MIDLER

a. De nødvendige midler til foreningens drift søges tilvejebragt ved:

a. De nødvendige midler til foreningens drift søges tilvejebragt ved:
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Kontingenter og bidrag fra foreningens medlemmer.
Overskud fra aktiviteter tilknyttet foreningen.
Offentlige tilskud.
Bidrag fra fonde, interesserede institutioner, organisationer og firmaer.
Indsamlinger.







Kontingenter og bidrag fra foreningens medlemmer.
Overskud fra aktiviteter tilknyttet foreningen.
Offentlige tilskud.
Bidrag fra fonde, interesserede institutioner, organisationer og firmaer.
Indsamlinger.

b. Det er en betingelse, at bidragene ydes uden klausuler, der begrænser medlemmernes suverænitet i henhold
til vedtægterne.

b. Det er en betingelse, at bidragene ydes uden klausuler, der begrænser medlemmernes suverænitet i henhold
til vedtægterne.

c. Foreningen hæfter kun for foreningens midler. Intet
medlem kan på noget tidspunkt gøres ansvarlig for gæld.

c. Foreningen hæfter kun for foreningens midler. Intet
medlem kan på noget tidspunkt gøres ansvarlig for gæld.

d. Såfremt foreningens samlede tilskud fra Aalborg
Kommune i det senest godkendte årsregnskab udgør
mindst 500.000 kr., skal større dispositioner af betydning
for den fremtidige drift, eksempelvis optagelse af lån eller
større investeringer, godkendes af Aalborg Kommune.
11. REGNSKAB

11. REGNSKAB

a. Kassereren og de(n) ansatte aflægger regnskab på
årsmødet.

a. Kassereren og de(n) ansatte aflægger regnskab på
årsmødet.

b. Regnskabet skal være revideret af en registreret revisor samt to kritiske revisorer valgt på årsmødet.

b. Regnskabet skal være revideret af en registreret revisor samt to kritiske revisorer valgt på årsmødet.

c. Regnskabet skal til enhver tid være tilgængeligt for
foreningens medlemmer og øvrige bidragsydere.

c. Regnskabet skal til enhver tid være tilgængeligt for
foreningens medlemmer og øvrige bidragsydere.

d. Såfremt foreningens samlede tilskud fra Aalborg
Kommune i det senest godkendte årsregnskab udgør
mindst 500.000 kr., skal regnskaber fremsendes til godkendelse ved Aalborg Kommune.
12. OPLØSNING AF FORENINGEN

12. OPLØSNING AF FORENINGEN

a. For at foreningen kan opløses skal mindst 2/3 af de
fremmødte medlemmer stemme herfor på to på hinanden
følgende årsmøder indkaldt i henhold til punkt 4 i foreningens vedtægter.

a. For at foreningen kan opløses skal mindst 2/3 af de
fremmødte medlemmer stemme herfor på to på hinanden
følgende årsmøder indkaldt i henhold til punkt 4 i foreningens vedtægter.

b. Efter opgørelsen af foreningens bo, tilfalder eventuelle
overskydende midler et almennyttigt formål, efter årsmødets beslutning.

b. Efter opgørelsen af foreningens bo, tilfalder eventuelle
overskydende midler et almennyttigt formål, efter årsmødets beslutning.

c. Såfremt foreningens samlede tilskud fra Aalborg
Kommune i det senest godkendte årsregnskab udgør
mindst 500.000 kr., skal overdragelse af overskydende
midler godkendes af Aalborg Kommune.
13. FORENINGENS ANSIGT

13. FORENINGENS ANSIGT

a. Foreningen må gerne fremstå udtryksfuldt udadtil, men
alle udadvendte aktiviteter, der foregår i foreningens
navn, skal have stormødernes tilslutning.

a. Foreningen må gerne fremstå udtryksfuldt udadtil, men
alle udadvendte aktiviteter, der foregår i foreningens
navn, skal have stormødernes tilslutning.

b. Ingen politiske organisationer må tegne foreningen.
Dette er ikke ensbetydende med, at der ikke må foregå
aktiviteter af politisk art i foreningens lokaler.

b. Ingen politiske organisationer må tegne foreningen.
Dette er ikke ensbetydende med, at der ikke må foregå
aktiviteter af politisk art i foreningens lokaler.

14. ÆNDRING AF VEDTÆGTER

14. ÆNDRING AF VEDTÆGTER

a. Foreningens vedtægter kan kun ændres ved 2/3
stemmeflerhed på to på hinanden følgende årsmøder,
hvor mindst 5 % af medlemmerne er til stede.

a. Foreningens vedtægter kan kun ændres ved 2/3
stemmeflerhed på to på hinanden følgende årsmøder,
hvor mindst 5 % af medlemmerne er til stede.

b. Såfremt foreningens samlede tilskud fra Aalborg
Kommune i det senest godkendte årsregnskab udgør
mindst 500.000 kr., skal vedtægter og vedtægtsændrin-
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Forslag til reviderede vedtægter godkendt 2016

Gældende vedtægter fra 2009

ger godkendes af Aalborg Kommune.
Således vedtaget på to på hinanden følgende årsmøder
efter vedtægterne; d. 22. august 2016 og d. 26. september 2016.

Magistraten

Således vedtaget på to på hinanden følgende årsmøder
efter vedtægterne; d. 19. december 2008 og d. 25. marts
2009.
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Bilag:
Vedtægter for Foreningen Tusindfryd, 26-09-2016
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Punkt 9.

Godkendelse af samarbejdsaftale med Foreningen Tusindfryd
2016-032453
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender samarbejdsaftalen med Foreningen
Tusindfryd i 2017-2020.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune indgår flerårige aftaler med kulturinstitutioner.
Aftalerne fungerer som et dialog- og styringsværktøj i samarbejdet mellem Aalborg Kommune og institutionen samt internt for hhv. kommune og kulturaktør. Aftalerne indgår i kommunens almindelige tilsyn. Når Aalborg Kommune yder tilskud til institutionen, har kommunen pligt til at føre tilsyn med, at tilskuddet anvendes
til de formål, hvortil det er udbetalt.
Aftalerne tager afsæt i Aalborg Kommunes Kulturpolitik for 2013-2018 og i institutionernes formål og opgaver, jf. institutionernes vedtægter.
Aftalerne skal være med til at fremme og udvikle kulturlivet i Aalborg Kommune og understøtte institutionens
tilbud. Aftalerne giver således Aalborg Kommune samt ledelse og bestyrelse i institutionen et fælles afsæt
for strategisk planlægning, langsigtede beslutninger og målrettede indsatser på de områder, aftalerne omfatter.
Sundheds- og Kulturudvalget drøftede den 10. august 2016 Foreningen Tusindfryd nye vision og herunder
de strategiske målsætninger som grundlag for udarbejdelse af den endelige samarbejdsaftale med Foreningen Tusindfryd for perioden 2017 – 2020.
Strategiske målsætninger for Foreningen Tusindfryd
Foreningen Tusindfryd skal i perioden arbejde med at udvikle sig ud fra nedenstående 5 punkter:










Udvikle og fastholde medlemsdemokratiet
Den basisdemokratiske brugerstyring er kerne i 1000fryd og det er husets aktive brugere, der står for at
føre aktiviteterne ud i livet. Der skal fortsat være fokus på at få brugerstyringen til at fungere smidigt, så
det også fremover er med til at sikre ejerskab og fællesskab.
Mangfoldig modkultur
1000Fryd skal give plads til alle, der vil være med i et fællesskab baseret på tolerance og respekt.
1000Fryd skal markere sig som dem, der kan rumme progressive initiativer og idéer, der ellers ikke ville
kunne få plads til at vokse i samfundet.
Internationalt spillested
1000Fryds ambition er fortsat at være ”first mover” og at kunne præsentere et bredt orienteret program
med toneangivende bands inden for deres genrer, såvel som morgendagens store navne. 1000Fryd vil
medvirke til at udfordre publikum på deres musikforståelse, og tør satse på det nye og genredefinerende musik.
Platform for lokale kunstnere
1000Fryd er i dag base for en række udøvende kunstnere inden for både musik og billedkunst. Gennem
tiden har 1000Fryd også været springbræt for bl.a. organisatorer og lydteknikere. Fremover kommer
1000Fryd til at fokusere endnu mere på sin rolle som en platform, hvor kreative sjæle kan udvikle sig.
Styrke 1000fryds økonomi
1000fryds økonomi er i lighed med andre kulturinstitutioners under pres. Både øget konkurrence fra andre aktører, kommunale og statslige besparelser og fortiden sætter sit præg.

Aftalens individuelle udviklingsmål
Disse strategiske mål er omsat i følgende udviklingsmål for aftaleperioden 2017-2019:


1000fryd vil i perioden arbejde med at forbedre rammer for foreningens frivillige ved:
o
1000fryd vil gennemføre 4 intro aftner for nye frivillige om året
o
1000fryd vil styrke arbejdet med de eksisterende arbejdsgrupper (f.eks. bar og booking) og overvejer løbende etablering af nye arbejdsgrupper
o
1000fryd vil fortsat arbejde med at sikre gennemsigtighed i driften via åbenhed og tilgængelighed
vedr. bestyrelsens arbejde (ja/nej link til drev).



1000fryd vil i perioden sikre en mangfoldighed i foreningens aktiviteter
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o
o
o

1000fryd skal afholde minimum 8 bogcaféer om året i perioden
1000fryd skal fremvise minimum 80 film om året i aftaleperioden
1000fryd skal afholde minimum 40 folkekøkkener om året.



1000fryd internationalt spillested
o
1000fryd skal i perioden præsentere minimum 200 bands pr. år
o
1000fryd skal have minimum 100 koncertdage pr. år i perioden



1000fryd platform for lokale
o
1000fryd skal præsentere minimum 100 lokale bands pr. år i perioden
o
1000fryd skal lægge lokaler til minimum 2 projekter vedr. lokale kunstnere i perioden.



1000fryd vil etablere en fundraising gruppe.
o
1000fryd vil i aftale perioden igangsætte minimum 2 tiltag til sikring af ekstraordinære indtægter
f.eks. crowd-funding, støtte arrangementer, frivillige på andre kulturbegivenheder (f.eks. Nibe Festival, Fredagsfest mv.).

I forlængelse af drøftelsen i Sundheds- og Kulturudvalget, har Sundheds- og Kulturforvaltningen i dialog med
Foreningen Tusindfryd udarbejdet samarbejdsaftalen, som hermed fremlægges til byrådets godkendelse.
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Bilag:
Aftale mellem Aalborg Kommune og Foreningen Tusindfryd 2017-2020
Vision for 1000fryd
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Punkt 10.

Godkendelse af samarbejdsaftale med Nordjyllands Historiske Museum for perioden
01.09.2017-31.12.2020
2017-030279
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender samarbejdsaftale med den selvejende
institution Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2017-2020.

Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune indgår flerårige aftaler med kulturinstitutioner.
Aftalerne fungerer som et dialog- og styringsværktøj i samarbejdet mellem Aalborg Kommune og institutionen samt internt for hhv. kommune og kulturaktør. Aftalerne indgår i kommunens almindelige tilsyn. Når Aalborg Kommune yder tilskud til institutionen, har kommunen pligt til at føre tilsyn med, at tilskuddet anvendes
til de formål, hvortil det er udbetalt.
Aftalerne tager afsæt i Aalborg Kommunes Kulturpolitik for 2013-2018 og i institutionernes formål og opgaver, jf. institutionernes vedtægter.
Aftalerne skal være med til at fremme og udvikle kulturlivet i Aalborg Kommune og understøtte institutionens
tilbud. Aftalerne giver således Aalborg Kommune samt ledelse og bestyrelse i institutionen et fælles afsæt
for strategisk planlægning, langsigtede beslutninger og målrettede indsatser på de områder, aftalerne omfatter.
Sundheds- og Kulturudvalget drøftede tidligere i år Nordjyllands Historiske Museums strategiske målsætninger og individuelle udviklingsmål som grundlag for udarbejdelse af den endelige samarbejdsaftale med museet for perioden 01.09.2017-31.12.2020.
Nordjyllands Historiske Museums strategiske målsætninger:

At styrke museets appel til publikum gennem nyudvikling af museale attraktioner på følgende lokaliteter:
Aalborghus Slot, REGAN Vest og Vikingeborgen Fyrkat.

At fremme museets driftsgrundlag gennem eventuel overdragelse af driften af enkelte af museets eksisterende udstillingssteder til stedlige museumsforeninger.

At udvikle en moderne formidling til gavn for hele museet gennem udviklingsprojekterne: Aalborghus
Slot, REGAN Vest og Vikingeborgen Fyrkat.

At arbejde for, at alle kommuner under museets primære ansvarsområde også betaler til den daglige
drift af museet.

At arbejde for, at sikre yderligere driftsmæssig synergi gennem fusioner med andre nordjyske museer.
Aftalens fælles strategiske mål er omsat i følgende udviklingsmål for aftaleperioden 2017-2020:

At Nordjyllands Historiske Museum overtager driften af REGAN Vest, samt at anlægget påbegyndes
åbnet for offentligheden i 2020 med efterfølgende fuld implementering det efterfølgende år.

At Nordjyllands Historiske Museum arbejder for og levere historiefagligt input til udviklingen af Aalborghus Slot som historisk attraktion, samt at museet arbejder for udviklingen af forretningsplanen, som ligger til grund for den fremtidige drift af Aalborghus Slot. På Aalborg Kommunes budget 2017 og 2018 er
afsat i alt 2,5 mio. kr. til et forprojektet, som museet deltager i som beskrevet. Desuden vil museet levere arbejde og faglige input til en eventuel efterfølgende fondsansøgningsproces og etableringsfase. Museum og kommune koordinerer i hele perioden fondsansøgninger.

At Nordjyllands Historiske Museum arbejder for etablering af en industrihistorisk repræsentation på
Spritten i Aalborg. Udformningen heraf aftales nærmere med Aalborg Kommune og ejeren af lokalerne
på Spritten, som museet kan komme til at råde over. Inden aftaleperiodens udløb skal Aalborg Kommune og museet have indgået en aftale med tredjepart om museets repræsentation på Spritten.

At Nordjyllands Historiske Museum deltager i og leverer arkæologfaglig viden til arbejdet med nominering af Vikingeborgen Fyrkat som UNESCO Verdensarv, samt at museet samtidig arbejder for realiseringen af planerne for dels udflytning fra bygningerne i Vestergade, Hobro, til Fyrkat Møllegård dels opførelse af et nyt formidlingscenter ved Fyrkat Møllegård. Ansøgningen om optagelse på UNESCO Verdensarvsliste initieres af Kulturstyrelsen og forventes afsluttet inden udgangen af 2020. Udflytningen fra
Vestergade til Fyrkat Møllegård er afhængig af fondsmidler og sker efter nærmere aftale med Nationalmuseet. Projektet forventes afsluttet inden udgangen af 2020. Etablering af et nyt formidlingscenter ved
Fyrkat er afhængig af fondsmidler.

At Nordjyllands Historiske Museum i løbet af 2017 og 2018 etablerer tekniske løsninger, som gør Hals
Museum selvbetjent. Dette sker som et led i museets bestræbelser på til stadighed at nedbringe driftsomkostningerne.
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Sundheds- og Kulturforvaltningen har i dialog med Nordjyllands Historiske Museum udarbejdet samarbejdsaftalen, som hermed fremlægges til byrådets godkendelse.
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Bilag:
Samarbejdsaftale med Nordjyllands Historiske Museum for perioden 01.09.2017 – 31.12.2020
Perspektivplan 2017-2020 for Nordjyllands Historiske Museum
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Punkt 11.

Godkendelse af midlertidig regulering, som første skridt i en helhedsplan ved
Sofiendal Enge
2017-029841
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender:
• En midlertidig udledningstilladelse til Poul Anker Bechs Vej, der udløber den 31. december 2019, hvorefter
overfladevandet skal renses via den planlagte sø i området, alternativt via vådt bassin
• At tillægsregulativ til Svanholmgrøften med sidetilløb, der udløber 31. december 2019, sendes i høring.
Jan Nymark Thaysen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
På baggrund af, at byudvikling i Sofiendals Enge for Poul Anker Bechs Vej er igangsat, før den planlagte
håndtering af overfladevandet kan gennemføres, skal der laves et midlertidigt tillæg til regulativet for vandløbet over en strækning på ca. 3 km, ligesom der skal laves en midlertidig udledningstilladelse for overfladevandet. De midlertidige tilladelser gives for en periode frem til udgangen af 2019 efter aftale med Aalborg
Kloak A/S og dialog med lodsejere.
Ekspropriationsgrundlaget og det øvrige grundlag til udledningstilladelsen er ligeledes sikret via et tillæg til
spildevandsplanen, som også behandles af Miljø- og Energiudvalget.
Tillægsregulativet vil alene medføre ændringer i de hidtil gældende vedligeholdelsesbestemmelser for delstrækninger i vandløbene Svanholmgrøften, Sofiendalsgrøften, Letvadgrøften og Svanholmgrøftens sidegrøften. Ændringen betyder 3 årlige grødeskæringer i stedet for de nuværende 2 grødeskæringer. Der sker
herved ingen ændring i vandløbenes skikkelse eller krav til vandføringsevne. Her gælder de nuværende
regulativbestemmelser fortsat. Efter høring skal tillægsregulativet vedtages af Miljø- og Energiudvalget samt
byrådet.
Der er lavet en aftale med Aalborg Kloak A/S om, at de afholder udgifterne til den ekstra grødeskæring, ekstra oprensning af aflejringer samt fjernelse af affald pga. byggemodningen på delstrækninger.
Udkast til tillægsregulativet er vedlagt som bilag.
Baggrund
I forbindelse med kommuneplanrevisionen i 2009 gik et større område i Sofiendal enge efter lodsejerønske
fra perspektivområde til at være en del af kommuneplanens ramme som boligområde. Herefter lå planerne
næsten stille til 2015, hvor der kom developere på flere af delprojekterne i området. Siden har byudviklingsplanerne for alvor taget fart med stor pres på lokalplanlægning og den øvrige myndighedsbehandling. AKarealer tog primo 2016 initiativ til en helhedsplan for Sofiendal Enge-området, hvor håndtering af overfaldevandet er en del af udfordringen.
Håndteringen af overfladevandet fra hele den kommende byudvikling i Sofiendal Enge samt evt. kommende
separatkloakeringer i oplandet til Svanholmsgrøft-systemet planlægges således at skulle håndteres i et større søområde, som har funktion af et vådt regnvandsbassin med rensning og drosling inden udledning til
Svanholmgrøften. Der er forskellige bindinger i området (f.eks. grundvandsbeskyttelse, 3. Limfjordsforbindelse og kommunevej), som gør, at placeringen og udformningen af søen ikke er på plads.
En del af byudviklingsområdet er under opførelse, hvorfor overfladevandet allerede skal håndteres nu. Samtidig ønskes så mange midler som muligt prioriteret til det kommende søområde. Det er derfor aftalt med
Aalborg Kloak A/S, at inden udgangen af 2019 skal overfladevandet afledes til det kommende søområde
eller alternativt til et almindeligt vådt bassin. Som en midlertidig løsning etableres et bassin, som skal drosle
overfladevandet inden udledning til Letvadgrøften og Svanholmgrøftens sidegrøft.
Ovenstående betyder, at der i denne periode er en ændret afstrømning til delstrækninger i de to ovennævnte
vandløb end tidligere med deraf følgende risiko for et højere vandstandsniveau i vandløbene. Den forøgede
afstrømning er som sagt kun midlertidig, indtil forsinkelse og rensning for overfladevandet i oplandet er etableret senest 31. december 2019. Tillægsregulativet er således ligeledes midlertidig og kun gyldig frem til 31.
december 2019.
Aalborg Kommune og Aalborg Kloak A/S er i sagen i løbende dialog med repræsentanter for lodsejerne
langs de pågældende vandløb. Den 16. maj var der møde med lodsejerne, og den 19. maj 2017 var der
fælles besigtigelse med deraf følgende vedlagt aftale vedr. afledning af overfladevand af 24. maj 2017. Dette
notat fra Aalborg Kommune resulterede i et møde med lodsejerne den 1. juni 2017. Referat, lodsejernes
bemærkninger hertil samt Aalborg Kommunes replik er ligeledes vedlagt.
Sammenfatning
Der skal gives en midlertidig udledningstilladelse til overfladevandet fra Poul Anker Bechs Vej og en midlertidig tillægsregulativ til Svanholmgrøften med sidetilløb.
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Med de foreslåede løsninger vurderes der ikke at være øget risiko for oversvømmelser under regn. Samlet
set forventes ændringen fra 2 grødeskæringer til 3 grødeskæringer at påvirke miljøtilstanden i negativ retning, men at påvirkningen vil være begrænset, bl.a. da ændringerne er midlertidige for en kortere årrække,
hvorefter grøden vil kunne genetablere sig som før ændringen.
Alle udgifter til den ekstra grødeskæring, ekstra oprensning af aflejringer samt fjernelse af affald pga. byggemodningen på delstrækninger afholdes af Aalborg Kloak A/S.
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Bilag:
Udkast til tillægsregualtiv for Svanholmgrøften m.fl. ver 2 inkl. kort.docx
Aftale vedrørende afledning af overfladevand
Referat fra møde med lodsejerrepræsentanter den 1. juni 2017
Lodsejernes bemærkninger til referat fra møde den 1. juni 2017
Replik til lodsejers bemækninger
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Punkt 12.

Eventuelt
Beslutning:
Orientering om ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende lånepulje i Budget
2018.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Punkt 13.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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