Generalforsamling d. 28 marts 2011 kl. 19.30
Fremmødte ca. 20 personer. Herunder en byrådsrepræsentant Mads Thomsen.
ref.: Ole Mørch Wæhrens

Velkomst og indledning ved Knud Larsen
1. Valg af dirigent
Lars Kjeldgaard
2. Beretning året 2010 ved Knud Larsen
Vodskov Samråd arbejder i projektorienterede grupper.
Trafikgruppen havde i forbindelse med open by nigth arrangementet i efteråret, en stand hvor byens
borgere kunne kommentere byens trafiksituation. Der kom flere forslag, disse er således taget op af
projektgruppen, bl.a. omkring skolens problematiske trafikkaos, busstoppesteder, manglende
fodgængerfelter, flere ”gang/stisystemer” fra bl.a. gl. Vodskov. Gruppen mener, at Vodskov er blevet
”syltet” i forhold til andre oplands byer. Gruppens arbejde er nu udmundet i møder med forvaltningen og
den tekniske rådmand, der vil finde sted i løbet af næste uge.
Vodskov samråd havde ringe succes i forbindelse med open by nigth arrangementet i foråret, hvor man
forsøgte at gøre opmærksom på Samrådets eksistens, placeringen af standen fik skylden.
Under gruppen Vodskov Fremtid, forsøges med et konkurrenceprojekt blandt Aalborg Universitets
studerende, nemlig: profilering af Vodskov, og byens fremtidige udvikling, hvordan skal byen se ud om
10 år?
Samråd har afsendt en ansøgning om en bevilling til en multibane, ca. 1 mill. er der i puljen, placering af
multibanen skal ske omkring ”den nye” Vodskov Hal. Knud Larsen orienterede om Vodskov hallen i
øvrigt, hvor der er sund mad i moderniseret og godkendt køkken, med nyansat bestyrer af caféen. Selve
projektet med Vodskov Hallens udvidelse, ligger lige for rent teknisk og i forhold til bygge- og
anlægsfonden, D.G.I. m.fl.. Multihusets fremtidige placering skal ind i projektet også, og der er
forhandlinger om lokaler til fysioterapeuter, motions- og fitnesscenter.
Endelig har samrådet samarbejdet med KFUK spejderne samt FDF, hvor samrådet har støttet med et
mindre beløb, og afsat et beløb til et projekt omkring børn og unge arbejdet i Vodskov.
3. Regnskab
Regnskab for året 2010 blev uddelt og kommenteret og godkendt
Budget 2011 er ikke fuldendt, idet det først skal godkendes af forretningsudvalget, Knud Larsen oplyste
dog, at der ikke bliver brugt flere penge end der bevilges.
4. Indkomne forslag.
Et forslag om at generalforsamlingen gennemføres i januar februar måned p.g.a. regnskabets
godkendelse blev vedtaget.
Et forslag om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling tilføjes med en ændring til: ”kan indkaldes
af forretningsudvalget eller når 25 af områdets beboer indsender skriftlig anmodning herom blev
vedtaget.
5. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer.
Henry Bender, Vodskov Idrætsforening stopper, og idrætsforeningen supplerer sig selv. Kjeld Svidt
udtræder og ind kommer Peter Lindholt. Peter Berg Mortensen udtræder og ind kommer Jesper Nyborg.

resten af Samrådsholdet er uændret. Ove Katt genvalgt som revisor. Ole Dahl er fortsat ulønnet
regnskabsfører, og det bemærkes, at der ikke benyttes suppleanter i Samrådet.
6. Eventuelt
Livlig debat om byen. Mads Thomsen oplyste, at der just har været afholdt et temamøde i Byrådsregi,
hvor Vodskov fik meget positiv omtale. Han oplyste, at forlængelse af Halsvejen fra rundkørslen slet ikke
er død, men har sin gang med en tidshorisont på 2-6 år. Han oplyste også, at han som ene mand blandt
sit parti, stemte imod det nye institutionsbyggeri i Hammer bakker, som inden for et par år realiseres.
Byrådet har haft Samrådene oppe at vende, ensretning af vedtægterne, hvad skal vi med dem, skal
samrådene have mere indflydelse? Det kunne ske via projektmagere, som kan give deres besyv med.
Byrådet har noteret noget mere dynamik i Vodskov.
Samrådet gør opmærksom på samrådets hjemmesider hvor der er ofte er meget nyt at hente, der
udføres her et stort arbejde af webmaster.
Et forslag om en ”saml affald op dag” langs cykelsti og vej fra Vodskov til Bouet blev foreslået og
modtaget som en rigtig god ide til efterfølgelse, der kunne udpeges en bestem dag hvert år, hvor dette
skulle foregå.
Husk at Vodskov Fremtid er en del af Vodskov Samråd.
Mødet slut med efterfølgende ost og vinsmagning fra Vingaven.

