
Lokalrådets  Borgermøde 

(Generalforsamling)
DEN 1. SEPTEMBER 2022



Program

 Velkomst

 Valg af ordstyrer

 Formandens beretning: Mikkel Kappel

 Forelæggelse af regnskab: Ole Majgaard

 Forslag til planer for det kommende år: Mikkel Kappel

 Valg af rådsmedlemmer i henhold til vedtægterne

 Valg af eventuelle suppleanter

 Behandling af indkomne forslag

 Eventuelt



Velkomst

 Præsentation af nuværende bestyrelse

 Formand: Mikkel Kappel

 Kasserer: Peter Thure

 Hugo Mogensen

 Per Vilsbøl

 Ole Majgaard

 Morten Knudsen

 Klaus Bang



Valg af ordstyrer

 Bestyrelsen foreslår: Per Lyngberg Andersen

 Mødets  lovlighed:

 § 5 Om Borgermødet

 Det ordinære borgermøde afholdes i marts måned. Indkaldelse til borgermødet 
sker med 14

 dages varsel ved annoncering i lokalpressen og på anden hensigtsmæssig måde. 
Samtidig med

 indkaldelse til mødet angives mødets dagsorden.

 Bl.a. på grund af corona situation har det ikke været muligt at afvikle mødet i 
marts måned.

 Indkaldelse til mødet er sket via en annonce i folkebladet, indrykket den 17 august 
2022 med angivelse af dagsorden, og annonceret på Øster Hornum Portalens 
kalender samt på Facebook.



Formandens beretning: Mikkel Kappel

 Grundet corona går vores beretning ca. to år tilbage i tid.

 Vores primære opgaver de sidste to år:

 1. Bosætning 

 2. Menateket

 3. Dialog med Planafdelingen i Rebild kommune 

 4. Ældrecentret

 5. Etablering og pleje af kløverstierne 

 6. Forskønnelse og pleje af området omkring søerne

 7. Kollektiv trafik



Formandens beretning: Mikkel Kappel

1. Bosætning

Tovholdere: Mikkel og Hugo

 Cirkelslaget 

 Henvendelse og opfølgning på etablering af fortov

 Møder med kommunen omkring lokalplanlægningen 

 Ny udstykning øst for byen

 Status/næste skridt:

 Fokus på at sikre at vi har varer på hylderne



Formandens beretning: Mikkel Kappel

2. Menateket

Tovholdere: Mikkel og Per

 Støttet med sparring igennem hele projektet

 Givet støtte til fundraiser

 Vi har støttet Makersspace (læringsunivers) med 10.000 kr.

 Status/næste skridt:

 Menateket inviteres til at fortælle bestyrelsen om status på arbejdet 

med fundraising



Formandens beretning: Mikkel Kappel

3. Dialog med Planafdelingen i Rebild kommune 

Tovholder: Mikkel

 Kortlægning af Øster Hornums potentialer 

 Kommuneplan 

 Vi ønsker at kommunen tager ansvar for byens udvikling

 En udviklingsplan 

 Status/næste skridt:

 Fortsat dialog med Rebild Kommune omkring udviklingsplan



Formandens beretning: Mikkel Kappel

4. Ældrecentret

Tovholdere: Mikkel og Ole

 Kæmpe indsats på at bevare vores lokale ældrecenter og 
underskriftindsamling både i 2021 og netop nu

 Status/næste skridt:

 Ny underskriftsindsamling er startet op.

 Alle 710 personer der skrev under i 2021 er kontaktet.

 Lokalrådet indsender et samlet høringssvar med underskrifterne som 
vedhæftning

 Sker i samarbejde med aktører tæt på Birkehøj



Formandens beretning: Mikkel Kappel

5. Etablering og pleje af kløverstierne 

Tovholdere: Hugo og Ole

Høj kvalitet af vores pleje – det er topniveau

 Status/næste skridt:

 sikre at vi har frivillige til at foretage plejen

 sikre at vi har det nødvendige grej

 Vi har vendt muligheden om at indkalde til en fælles dag for de frivillige i byen. 

 Ønske at starte et mere formaliseret frivillighedskorps.



Formandens beretning: Mikkel Kappel

6. Forskønnelse og pleje af området omkring søerne

Tovholdere: Mikkel og Hugo

 Vi har arbejdet på pleje af området og har fået kommunen til at 
etablere afgræsning med får efter mere end 5 års kamp…

 Vi har løbende afholdt møder med Rebild Kommune og Rebild 
forsyning som ejer noget af arealet.

 Vi har forsøgt at få Rebild Kommune til at købe noget af arealet tilbage

 Status/næste skridt:

 Vi holder øje med at området ikke gror mere til

 Møde on-site med Rebild Kommune



Formandens beretning: Mikkel Kappel

7. Kollektiv trafik

Tovholdere: Klaus og Mikkel

 Arbejdsgruppe har arbejdet på forbedringer af den kollektive 
trafikbetjening.

 Afholdt møder med Rebild Kommune og NT

 Vi har forslået forskellige løsninger

 1. godthåb bussen med kobling til ØH

 2. Rute 52 omlægning så den går forbi ØH

 NT har udtalt at det er da godt ikke mange busser I har…

 Status/næste skridt:

 Opgaven er opgivet pt. 



Formandens beretning: Mikkel Kappel

 Herudover støtter vi med “underskudsgaranti” til gode ideer i byen;

 Konkrete tilskud:

 Påske liljer ved byportene

 Lys og stjerne på juletræet på torvet

 Bidrag til foundraising MeNaTeKet

 Tilskud til børneteater på Katbakken

 Underskudsdækning til kirkekoncert i August

 Vispisersammen - igangsætning og løbende hjælp efter behov. 

 Midler ifbm. etablering af udeområder til Øster Hornum Børneunivers



Formandens beretning: Mikkel Kappel

 Herudover har vi arbejdet med følgende politiske emner over en 
længere årrække:

 Succes’er:

 Lokalrådet har haft fokus på at forhindre grusgrav tæt ved Øster Hornum, 
der blev afholdt møder, skrevet debatindlæg i lokalemedier og indgivet 
høringssvar.

 Grusgravens området tæt på byen er taget ud af planen.

 Stort projekt omkring trafiksikring i Øster Hornum - herunder bump langs 
stadion

 Byforskønnelse på de store færdselsåre i Øster Hornum

 Bidragsyder og medskaber af ”Reklame søjle” foran Øster Hornum 
Børneunivers

 Cykelsti langs Nibevej syd og nord for Øster Hornum 



Formandens beretning: Mikkel Kappel

 Andre emner som der er arbejdet på:

 Debat på facebook omkring aktuelle emner

 Nye bynavn skilte: Øster Hornum

 Ydet støtte til bio arrangement på katbakken, 

 Lavet luftvideoer over byen og meget andet.

 Lokalrådet har løbende orienteret udvalgte foreninger i byen omkring 
vores arbejde. 

 Borgerforeningen er orienteret løbende om arbejdet. I sommeren 2021 blev 
vi spurgt om vi vil overtage borgerforeningen, men det er ikke muligt da 
Lokalrådet er et politisk støttet setup i Rebild Kommune, der til hver en tid kan 
nedlægges.

 Vi ser frem til samarbejdet med den nyetablerede Borgerforening..



Forelæggelse af regnskab: 



Forslag til planer for det kommende

år:

Følgende større tiltag er i gang og afventer igangsætning:

 Visionsplan for Øster Hornum - estimeret til ca. 65 - 100.000 kr.

 Etablering af bynær skov sammen med vandværket til beskyttelse 
af drikkevandet i byen og oplandet. XX kr. 

 Menetaket - et tredje og større skub for at realisere projektet. 
Projektet er støttet flere gange tidligere. XX kr. 

 Grejbank - Lokalrådet har etableret en grejbank til pasning og pleje 
af stierne. Plejen foretages af frivillige kræfter i byen. I løbet af 2022 
skal der indkøbes ny havetraktor ca. 25-35.000 kr.

 Ny hjemmeside til byen - estimeret til ca. 65-100.000 kr.

 Kløverstier vedligeholdelse, opdatering af skilte og pæle og ny rute 
omkring Hornum Sø. XX kr. 



Forslag til planer for det kommende

år:
Andre projekter vi har undersøgt om Lokalrådet har skullet støtte økonomisk:

 Beplantning af Alé mellem Øster Hornum og Guldbæk. Tilbud på en fuld løsning 
i 4meters højde koster 140.000 kr. 

 Ivan - ny skulptur på katbakken - beløb ukendt. Død. 

 Etablering af fælles elcykler 

 Micromobilitet - etabelering af elbus mellem Godthåb og Guldbæk

 Ladestandere i byen

 Wilhelms allé - løbende dialog med lodsejer.  

 Frendrup Nihøje - opsætning af kikkert og formidlingsområde

 Politiske projekter:

 Cykelsti mellem Øster Hornum og Guldbæk

 Birkehøj



Valg af rådsmedlemmer i henhold 

til vedtægterne

 Lokalrådet består af 5 - 7 medlemmer, på valg er:

 Morten Knudsen 

 Klaus Bang, modtager ikke genvalg

 Nye kandidater:

 Povl Juul 

 Anders Jørgensen



Jeg hedder Anders Peter Jørgensen og er 43 år gammel. Født og opvokset i Øster Hornum, på 
Fyrrebakkenog flyttede tilbage til Øster Hornum sidste år - efter at have boet i Aalborg i par og tyve år.

Siden jeg kom tilbage til byen, er jeg blevet aktiv i Vi Spiser Sammen Øster Hornum, og prøver sammen med

en flok andre dejlige og driftige mennesker på Nihøjevej at holde byens damme pæne og præsentable. Når

tiden tillader det, spiller jeg badminton imod min bedre halvdel – og på sigt skal fodbolden også have en

over nakken på byens grand old boys hold.

Det er vigtigt med fremdrift og udvikling i en lille by som vores, så vi kan beholde alle de ting, vi er glade for.

Skabt i godt samarbejde med foreninger og alle andre i byen med gode ideer og initiativer. Jeg vil arbejde

for vedligeholdelse af de allerede skønne faciliter vi har, samt fornyelse af vores herlige by, så både vi, de

nuværende indbyggere, samt nye og kommende vil finde sig endnu bedre hjemme her.

Åbenhed og gennemsigtighed er også noget der betyder meget for mig – og mange andre i byen, så jeg

synes også, det er vigtigt, at Lokalrådet mere aktivt kommunikerer ud, hvad der bliver arbejdet med, og

hvilke projekter og ideer der får støtte.

Til dagligt arbejder står jeg for driften på Penny Lane Café i Aalborg, som på kort tid har vokset sig fra den

lille hyggelige café alle kender. Til en café og bageri med grene ud til Aalborg Lufthavn, Aalborg Zoo og nu

også Vollen i Norge. Jeg er vant til at have mange bolde i luften, arbejde med udvikling og udførelse af

koncepter og realisering deraf.



Valg af eventuelle suppleanter



Behandling af indkomne forslag

 Der er ikke indkomne forslag



Eventuelt


