
 
 

Generalforsamling d. 16 Januar 2012 kl. 19.30 
Fremmødte ca. 16 personer. ref.: Ole Mørch Wæhrens 

 

Velkomst og indledning ved Knud Larsen 
 

1. Valg af dirigent  
Kirsten Boel 
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2. Beretning året 2011 ved Knud Larsen 
Vodskov Samråd arbejder i projektorienterede grupper. 
Gennem året har samrådet deltaget i møder med Aalborg kommune, herunder møder afholdt af Udvalg 
for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, og Teknik- og Miljøforvaltningen. Trafikprojektgruppen har 
under møder med forvaltningen berørt trafiksikkerheden generelt og ved skolen specielt, som der 
arbejdes stædigt/stadig med. Der er nu opsat fartmålerviser ved indkørsel fra vest ad Tingvejen. 
Gruppen arbejder også med problematikken om flystøj cigaren ved Langbrokrovej, som er en 
reminiscens fra dengang jagerflyene var stationeret i Aalborg, såfremt der ikke mere er en ”støjcigar” vil 
der være mulighed for nye udstykningsområder i Vodskov. Der er sammen med Aalborg kommune 
grønne afd. Park og vej aftalt et møde, hvor Vodskov grønne områder besigtiges sammen med fortove 
og veje, Samrådets repræsenteres her ved Erik Sørensen og Jesper Nyborg.  
Samrådets repræsentant i Vodskov Mølle Ole Wæhrens fortalte om det seriøse arbejde, der pågår i og 
omkring møllen. Samrådet er ved Ole Wæhrens repræsenteret i Hammer Bakker udvalget, der består af 
repræsentanter fra de omkransende Hammer Bakker liggende samråd. Arbejdet er just opstartet, og der 
er interesse for projektet både fra lodsejere, Kommunen og div. organisationer. Nærmere derom kan fås 
ved at klikke ind på.http://www.vodskovsamraad.dk/aktiviteter.html 
Lars Kjeldgaard berettede om Multihuset i Vodskov, der var intet nyt derfra. Samrådet hjemmeside er 
der fuldt styr på via webmaster Henning Pedersen. Samrådet har eftersøgt (annonceret) studerende til et 
projekt ”Vodskov i Fremtiden”, men der er ingen der har reflekteret, vi fortsætter eftersøgningen. 
Igennem året har samrådet haft besøg af repræsentanter for SSP, og fra Lille Tingbakke projektet, hvor 
der er ny ansat en daglig konsulent. 
Knud Larsen nævnte projekt nyt liv i Vodskov Hallen, hvor der ved hjælp af bl.a. Vodskov Fremtid nu er 
udarbejdet og igangsat et større arbejde til virkeliggørelsen. KL refererede til et nyligt møde afholdt med 
Hans Henrik Henriksen medlem af skole- og kulturudvalget samt rådmand Thomas Kastrup Larsen, der 
var besøg og fik forevist ”den gamle Hal” og dernæst de nye planer, hvor begge gav udtryk for et 
spændende og for byen vigtigt projekt. Projektet, der blev afleveret til vore gæster, kan snart ses på 
Vodskov hallens hjemmeside klik: http://www.vodskovhallen.dk/  
KL berettede om det nye liv, der allerede var i Hallen omkring spisetiderne af unge mennesker, der 
skulle have sund mad. Der er nu også fri internetadgang i Hallen. 
Samrådet har aftalt et møde med road runnners i Aalborg øst om arrangementet Limfjordsløbet. 
Samrådet har samarbejdet med spejderne i byen, Sct. Hans festen i Bakkerne, deltaget i Open by nigth 
arrangementet, og endelig samarbejder med Vodskov hallen omkring de nye informatik skærme, som 
Spar NORD fonden har bevilget Vodskov Hallen. 
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3. Regnskab og Budget 
Regnskab for året 2011 ved kasserer Bent Iversen blev uddelt og kommenteret og godkendt. 
Budget 2012, blev forelagt, og der er lagt op til, at samrådet opererer ved: Open by nigth, Limfjordsløbet 
(d. 27. maj), skt. Hans festen i Hammer bakker, støtte op om et juletræs arrangement i Vodskov Hallen, 
og andre forslag er velkomne.  

4. Indkomne forslag. 
Ingen forslag var indkommet.  

5. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer. 
Alle modtog genvalg. Bent Iversen Kasserer, Ove Katt revisor. Forretningsudvalget konstituerer sig 
senere. og det bemærkes, at der ikke benyttes suppleanter i Samrådet. 

6. Eventuelt. 
Jesper Nyborg Vodskov erhvervsforening efterlyser engagement/ideer til at få opstillet byporte. Dette 
bliver et punkt på næste møde i samrådet der afholdes d. 31. januar kl. 19.00 i Hallen. 
Samrådet gør opmærksom på samrådets hjemmesider, hvor der er ofte er meget nyt at hente, der 
udføres her et stort arbejde af webmaster. 
Der har været afholdt en saml ”papir og affald” op dag, med fin annoncering i Vodskov avis, på initiativ af 
Ove Jensen, det skal fortsætte næste gang eventuelt med ”Samråds kaffe og brød”. 
Dirigenten foreslog, at man afholdt et offentligt møde, hvor alle skulle kunne bidrage og høre om det 
store arbejde i Samrådets (ref.: denne generalforsamling er offentlig og tilgængelig for alle, der vil 
høre/eller kommentere Samrådet nærmere). Webmaster gjorde opmærksom på, at op til ca. 100 
mailadresser modtager e-mail når der er nyt på hjemmesiden. 
Husk at Vodskov Fremtid er en del af Vodskov Samråd. 
 
Mødet slut med efterfølgende lidt til ganen.   
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