Foreninger og institutioner repræsenteret ved Netværksdelen
før Samrådets generalforsamling 1/2-2016.
Læs oplægget til netværksdelen – klik her.
Sport / Fritid:
De grønne pigespejdere :
Ca. 25 personer.
Børn leder børn i alderen 7-19 år. Kammerater på tværs af alder.
Seniorsport Vodskov :
Ca. 100 medlemmer.
I stemningssalen og hallen. Gymnastik, Badminton, Yoga.
Vodskov Bridgeklub:
Ca. 80 medlemmer. 40 års jubilæum i år.
God hjernegymnastik for alle aldre. Svært at få de unge med.
Der er god konkurrence i klubben, op og nedrykning hver aften i a, b og c rækker.
Vodskov Cykelklub :
Ca. 225 medlemmer i alderen 10-70 år.
Hold med racercykler, mountainbikes, ungdomsafd., og afd. for motionscyklister.
Træningsdage : Onsdage og søndage – almindelige cykler, tirsdage – mountainbikes.
Vodskov Foreningsfitness :
Ca. 425 medlemmer.
En forening i vækst. Var ikke repræsenteret pga. sygdom.
Vodskov Idrætsforening, Fodboldafdelingen :
Ca. 450 medlemmer, hvoraf 300 er ungdomsspillere.
Ungdomsarbejde, Socialt netværk, Evig mangel på frivillige. Holder til i Klubhuset, Vodskovvej 15.
Vodskov Krolf ( en blanding af golf og krocket )
Ca. 37 medlemmer.
Sport for ” de grå ” i alt slags vejr. Baner ved Liselund. Spiller hele året.
Tirsdag fra kl. 10.00 og Onsdag fra kl. 13.30.
Vodskov Skytteforening :
Ca. 182 medlemmer. Om vinteren i VKI i kælderen, om sommeren i Skyttens Plantage.
Interessegrupper:
Liselunds Venner :
Laver og hjælper til ved arrangementer på Liselund.
Mangler frivillige.
Laver arrangement hver lørdag med kaffe og sang.
Museet i Hammer Bakker :
Fast åbent hver torsdag fra kl. 10-14, eller efter aftale.
Gratis entre. Ca. 1100 besøgende hvert år. 8 frivillige rundvisere.
Arbejder på at udbrede kendskabet til åndssvageforsorgen 1916-2016.

Socialdemokraterne Hammer Bakker :
Ca. 80 medlemmer. Ønsker lokale medlemmer af byrådet.
Arbejder for at få politisk indflydelse.
Trafikforbedringer, Samarbejde mellem foreninger og samråd, Udstykning/udvikling af byggegrunde i
nærområdet.
Støtteforeningen for Museet i Hammer Bakker :
Ca. 115 medlemmer. Støtter museet økonomisk. Medlemskab koster 50 kr. årligt.
Arbejder på at lave ” Det levende museum ”, med 8-10 vandringer med skuespillere i sommeren 2016.
Vodskovs Venner :
Paraplyforening for alle foreninger i Vodskov.
9 foreninger er med pt. Laver halfester, og overskuddet deles mellem de 9 foreninger.
Plads til mange flere foreninger.
Institutioner:
Botilbud ” Enterne ” i Hammer Bakker :
To afdelinger med børn og unge i alderen 3-18 og 18-30. De er kognitivt meget dårlige.
Kastaniebo:
Institution for beboere med ADHD i alderen 30 +. 20 beboere + 12 enkeltmandsprojekter.
Multihuset:
Børn og unge i alderen 10-20 år.
Det er gratis at komme i Multihuset om aftenen.
Pensionen Nordjylland :
Udslusningsinstitution for kriminalforsorgen.
Eneste institution hvor der kan bo familier.
Vil gerne tilbyde deres hjælp ved arrangementer i byen fx. Vodskov Cup, cykleløb osv.
Dagtilbudet Væksthuset :
Dagtilbud til unge med autisme. Vil gerne tilbyde deres hjælp ved arrangementer, hvis muligt.
Opfordrede erhvervslivet til at benytte nogle af de unge til ” arbejdsprøvning ”.
Høstfesten i august kunne evt. udvides til at fortsætte om aftenen i forbindelse med Open By Night.
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