Generalforsamling den 4. februar 2019 kl. 19 i Vodskov Kultur- og idrætscenter
Ole Wæhrens blev udpeget som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen er
lovligt indkaldt med annonce i Vodskov Avis den 15. januar 2019.
Beretning: Formand Peter Lindholt aflagde beretning (link til skriftlig beretning).
Beretningen vedtaget uden kommentarer og spørgsmål.
Regnskab: Inge Beltoft aflagde regnskab for 2018 med et overskud på 2600 kr. (link til
regnskab)
Budget for 2019: Rummer samme faste større udgifter: Annoncering af aktiviteter, udgifter
til Sct. Hans fest, udgifter til generalforsamling og bestyrelsesmøder.
Samrådets sekretær, Jytte Laden Nielsen, gjorde opmærksom på, at der med sidste års
overskud er plads til at tænke nyt.
Indkomne forslag: Ingen
Valg: Samrådets medlemmer tilkendegav, at de var klar til en ny tørn. Nye må gerne melde
sig, men ingen stillede sig til rådighed.
Eventuelt: Ingen bemærkninger.
Fremtiden:
Lotte Back fortalte – ledsaget af slides – hvor langt arbejdet med at renovere Rærup
Strand/Peterspladsen er kommet. Der er lavet skitser og taget vand- og jordprøver.
Tanken er at forlænge kystsikringen fra Rærup Bådelaug et par hundrede meter til efter
Peterspladsen. Der bliver 2 handicap P-pladser og cykelparkering. Buske vil afløse de
nuværende kampestene og der bliver etableret et sand legeareal på en del af det
nuværende grønne område, der også forsynes med nyt bord/bænke sæt. Desuden
etableres en slingersen, hvorfra man kan dyppe tæerne i vand/lægge kajak til og børn kan
lege med fiskenet.
Spørgsmål: Er det overvejet en placering længere mod vest?
Nej, de overvejelser blev gjort for over et år siden. Under hensyn til andre myndigheder har
Aalborg Kommune og samrådet vurderet, at dette projekt kan godkendes af bl.a.
Kystdirektoratet. Men: Hvis de nyligt tagne vand og jordprøver viser evt. forurening, vil der
være en ny situation. Og nye beslutninger at træffe.

Inge Beltoft fortalte om planerne med Kirsebærlunden på det grønne areal på hjørnet af
Tingvej og Gl. Vodskovvej: Tanken er at plante 14 kirsebærtræer i to rækker, så træerne kan
hvælve sammen. Pengene kommer fra Aalborg Kommune som følge af Klyngeprojekt
Hammer Bakker. Træer plantning finder sted i sidste halvdel af marts.
Samrådet vil planlægge en markering i forbindelse med plantningen. Tovholder Inge Beltoft
efterlyste personer, som vil være med til at plante og fik et par navne på blokken.
Jytte Laden Nielsen orienterede kort om de øvrige resultater af det knapt to år lange
Klyngeprojekt (link til dokument).
Finn Rasmussen efterlyste deltagere til en workshop den 4. marts, om hvordan man bedst
kommer rundt til sport, skole og andre aktiviteter i byerne omkring Hammer Bakker. Det er
arbejdsgruppens indtryk, at Aalborg Kommune og Nordjyllands Trafikselskab er lydhøre,
hvis der kan dokumenteres behov, herunder behov for elektroniske løsninger.
Erling Larsen fortalte, at bestyrelsen for Vandtårnet holde en ny workshop den 7. februar
med ca 15 deltagere fra de foreninger, organisationer og virksomheder, der har meldt sig
som interesserede brugere af tårnet på forskellige rekreative måder: Udsigt, rapelling,
udstilling og indendørs klatring. Realdania har bevilget 100.000 kr. til denne proces og
færdiggørelse af skitser mhp. at søge fonde og tilladelser.
Til ændringen af selve tårnet foreligger nu to bevillinger på tilsammen godt en halv million
kroner. Målet er at tårnet kan indvies i 2020.
Ren By – årets affaldsindsamling – foregår i år søndag den 31. marts kl. 10 med FDF
Stampehuset som mødested.
Referent: Jytte Laden Nielsen, 7, februar 2019, Vodskov Samråds sekretær.

