
Allonce til Referat fra Generalforsamling 26/2-19

Hermed svar på ønsker fra punktet eventuelt:

Er det muligt at få adgang til Nibe Festival via indgangen bag blå scene?
Problemet er at den indgang er backstage, og man får næppe tilladelse til det. 

Svaret er nej, fordi det er backstage område. 
Adgangs muligheden ved port 9, skalvej ved høje Nibe , er eksklusiv for Høje Nibe og 
Skovbakkens grundejerforeninger. Ingen andre kvarterer i Nibe har den mulighed. Adgangen er en 
del af låneaftalen for Skovbakkens arealer.

Der stilles spørgsmål om det er muligt at forhandle en større kompensation for Nibe Festivalens leje
af Skovbakkens arealer. Formanden tager kontakt til festivalen for at spørge om mulighed for 
indgang ved blå scene og evt. større kompensation for lån af arealer.

Svaret fra Nibe Festivalen er:
Hej Kim

Håber alt går vel hos dig.

Vi vil være drønkede af at løfte antallet af billetter.
Det er jo lidt skruen uden ende.

Og ift. Høje Nibe, som er totalt spærret inde, så har de ofte ment, at vi skulle kompensere for det. Det har vi 
afslået også selv om vi – som f.eks. sidste år brugte en af stikvejene hos dem, da der jo ikke var passage via 
svømmebadet.

Det var jo også en del af aflønningen, at vi gav jer mulighed for at få armbånd til port 9, så I kunne undgå at gå 
en omvej. Ingen andre veje op til jeres område har fået den mulighed.

Med venlig hilsen / Kind regards

Peter Møller Madsen
Festivalleder - Booking 

Vejbump hvor stien krydser Parkvej. 
Flere personer har rettet henvendelse til Aalborg Kommune med ønske om fartdæmpende 
foranstaltning hvor stien mellem Skovbakken og Rosenparken krydser Parkvej. Aalborg Kommune 
afviser ønsket med, at der er mange steder med samme problem og der prioriteres i forhold til, hvor 
der sker flest ulykker. 
Bestyrelsen retter henvendelse til Aalborg Kommune evt om muligt i samarbejde 
grundejerforeningen skalhøje, med med forslag om at aalborg kommune gør stikrydset sikkert for 
cyklister og gående. (Med hvilken faglig / praktisk løsning der virker bedst) Evt. nu straks hvor 
vejen alligevel er gravet op.

Grundejerforeningen Skalhøje er kontaktet og er interesserede i en fælles henvendelse til 
kommunens vejafdeling samt et møde med dem på stedet. Bestyrelsen arbejder videre med sagen.


