Bestyrelsesmøde i Østkystens Guld
Sted: Ørtoft Klatrecenter, 9300 Sæby
Tilstede: Kaj Frederiksen, Eva Østergaard, Jørgen Engbjerg, Søren Holm, Villy Jacobsen
Afbud: Martin Munk
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Status Udsigtstårn:
• Status byggetilladelse, herunder hvem er ansvarlig for kommunikation med
kommunen, og andre myndigheder?
Der har været afholdt møde med Frederikshavn Kommune omkring forventninger m.m. Der er ikke
startet sagsbehandling på byggeprojektet endnu. Der skal laves en lang række af
forundersøgelser med natur, jordbund (herunder fortidsminder), nabohøring, støj- og tra kmåling,
p-pladser, vand, a øb og toiletforhold, situationsplan m.m. Der skal laves en ansøgning om
landzonetilladelse.
Søren Holm har lavet en aftale med Forsyningen angående fuldmagt til brug af området. Søren
Holm har den primære kontakt til kommunen. Villy Jacobsen deltager på kommende møder og
følger dialogen.
•

Status på tegninger, konstruktion af udsigtstårnet, kontaktpersoner?

B&E Stål har udarbejdet et udkast, og står for byggetilladelse, statiske beregninger mm.
• Økonomi, oversigt over hvilke fonde som har givet tilsagn om økonomisk støtte.
Der er givet tilagn/støtte fra Albæk Vore Sparekasses Fond 750.000, Friluftsrådet 300.000, LAG
Nord 225.000, Lokal og anlægsfonden 200.000, Projektudviklingspuljen i Frederikshavn Kommune
25.000, Distriktsrådet 100.000
Derudover er der søgt Nordenergi Fond, Nykredits Fond samt dialog med Nordea Fonden om at
gensende en ny ansøgning.
•

Skal vi have en byggekonto

•

Tidsplan for projektet

4. Status shelter, og toiletbygning?
• Er der budget for disse bygninger?
• Status indhentede tilbud fra mulige leverandører
De indhentede tilbud er gennemgået.
• Økonomi
Det samlede projekt estimeres til at koste ca. 2. mio samlet.
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5. Fremtidig struktur på kommunikation via vores Google konto?

Dokumenter og kommunikation skal gemmes på google-fællesdrev.
6. Nyt fra Grupperne (kontaktpersoner til grupperne)
Hvem står for hvad??
7. Nyt fra medlemmer af bestyrelsen?
Den nye indkøbsmulighed i Voerså er kommet godt fra start og har en ot omsætning. Køling/
strøm til butikken er en udfordring (som i alle andre butikker), og der arbejdes på at nde en
billigere løsning.
Der er damefest i lørdag d. 8. oktober i Mølholt.
Jubilæumsfest i Præstbro lørdag d. 13.08
Landliggerfest i Lyngså d. 20.08
Byfest i Voerså 27.08
Der var ca 80 deltager til byfest i Ørtoft, en stor succes!
Stidsholt er startet op med 154 nye elever. Ny rekord for skolen.
Walk the coast afsluttes I Voerså 25.08
8. Webmaster nyt til vores hjemmeside?
9. Ka e.
10. Fremtiden hvordan får vi mere fokus på ØG
Der skal i højere grad være mere fokus på Østkystens Guld, f.eks. når man informerer beboere om
at melde sig ind i en borgerforening, så skulle man også have tilbud om at melde sig ind i
Østkystens Guld.
Vi inviterer Simon Shärfe Rasmussen til det kommende møde, som kommer fra Sekretariat for
landsbyklynger.
11. Eventuelt.
12. Næste møde
Torsdag d 6. Oktober, kl 19:00 - afholdes ved Kaj Frederiksen, Donstedvej 95, 9330 Dronninglund.
Onsdag d. 23. November kl. 18.00 med spisning. Egenbetaling ca. 100kr til mad - drikkevarer
medbringes selv. Sted: Voerså Borgerhus Ny Skovgårdsvej 5, 9300 Sæby.
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Onsdag d. 25.01 Januar 2023 kl. 19.00 - Præstbro Borgerhus, Agernvej 7, 9330 Dronninglund.

