Gug Borgerforening
Visse Idræts Forening
Visse Samråd
17. januar 2009

Til

Aalborg Kommune
Teknik- og Miljøforvaltning
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Att.: Erik Møller

Info:

Gug Boldklub
Samvirkende Idrætsforeninger i Aalborg (SIFA)

Vedr.:

Forslag til placering af idræts-, forenings- og kulturfaciliteter i Gug

Ref.:

a.
b.

c.

Bilag:

1.
2.

Referat fra møde i Teknik- og Miljøforvaltningen den 5. januar 2009 (udateret)
Indsigelse mod og ændringsforslag til kommuneplantillæg 2.90 af 12. januar 2005
(Gug Borgerforening, Gug Boldklub, Gug Gymnastikforening, Gug Boldklubs
Venner, Gug Badmintonklub, Visse Idrætsforening, Visse Borgerforening og
Lions Club Gug)
Møde den 26. januar 2009 mellem Gug Boldklub, Visse Idrætsforening, Visse
Samråd og Gug Borgerforening
Forslag til Idræts-, Forenings- og Kulturcenter
Kopi af ref. b.

1.
Ved ref. a. blev Gug Boldklub, Visse IF, Gug Borgerforening samt Visse Samråd anmodet
om at udarbejde forslag til placering af boldbaner til erstatning for de baner, der går tabt ved anlæggelsen af Egnsplanvej, samt at give forslag til placering og indhold af et fremtidigt ”Idræts-, forenings- og kulturcenter” i Gug.
2.
På et møde foreningerne imellem er det aftalt, at Gug Boldklub udarbejder forslag til nye
boldbaner mv., medens Gug Borgerforening, Visse IF og Visse Samråd udarbejder forslag til placering af et Idræts-, Forenings- og Kulturcenter på den kommunalt ejede grund øst for Vissevej umiddelbart syd for jernbanelinien.
Det skal dog understreges, at en udbygning af Gughallen med en ekstra idrætshal,
faciliteter til ældreidræt samt forenings- og kulturfaciliteter er at foretrække, idet dette vil
samle aktiviteterne på et ideelt sted for både foreninger, skole og borgere.
En løsning med udvidelse ved Gughallen ville lette såvel administration som catering
og bruge væsentlig færre ressourcer af den sparsomme frivillige arbejdskraft.
Det er i øvrigt en kendsgerning, at Visse IF har et medlemstal og aktiviteter, der i realiteten
fordrer to idrætshaller på næsten fuld tid, især set i lyset af hyppige aflysninger af haltid i GIGANTIUM. Pladsproblemet vil i øvrigt med den igangværende og kommende udbygning langs Sdr.
Tranders Vej med sikkerhed øges.

3.
Det skal bemærkes, at der mellem Gug Boldklub, Gug Borgerforening, Visse IF og Visse
Samråd er fuld enighed om forslaget.
Gug Borgerforening, Visse IF og Visse Samråd kan anbefale Gug Boldklubs forslag til
både antal og placering af boldbaner.
Med venlig hilsen
For Visse IF

For Visse Samråd

For Gug Borgerforening

……………………………
Henrik Skals
Formand

………………………..
Gert Ingolf Johansen
Formand

…………………………..
Bruno G. Schnoor
Formand

Forslag til Forenings- og Kulturhus

2

