Generalforsamling i Vodskov Samråd
mandag den 14. januar 2013 kl. 19.00
i
Vodskov Hallen

1. Valg af dirigent
Søren Brinkmann blev valgt. Søren kunne konstatere, at Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
2. Beretning året 2012 ved Lars Kjeldgaard

Vi har i Vodskov Samråd haft en del aktiviteter i det forgangne år, da det er en driftig forening.
Samrådet er delt op i forskellige udvalg for at styre aktiviteterne. Udvalgene nedsættes ad hoc, som
der er brug for dem. For at koordinere aktiviteter og udvalg har vi møder hver anden måned, hvilke
alle har foregået i Vodskov Hallen.
For tiden består udvalgene af:


















Møllens Venner
Multihuset
Trafik og veje
Grønne områder
Vodskov skole
Vodskov Fremtid
Aalborg Universitet (projekt Vodskov i fremtiden)
Hammer Bakker
Adressebog/velkomstfolder til nye borgere
Byporten
Limfjordsløbet
Open by Night
Diverse foreninger
Sct. Hans aften
Juletræ for børn i hallen
Hjemmeside
Økonomi

De væsentligste ting, der er sket i året, er:

















Udvalget for trafik og veje har holdt flere møder med kommunen, som blandt andet har
omhandlet buskørsel samt cykelsti til Uggerhalne og Grinsted.
Udvalget for grønne områder har holdt møde med kommunen og fået gang i oprydning og
beskæringer flere steder i byen. Endvidere arbejdes der med en fælles oprydningsdag for
alle Vodskovs borgere, hvilket skal ske samme dag, som Dansk Naturfredningsforening
holder deres årlige oprydningsdag. Dette gode initiativ er kommet i stand pga. en fin
henvendelse fra en borger i byen.
Udvalget omkring Vodskov Skole har sammen med skolen og hallen fået gang i ordningen
omkring skolemad, hvor der leveres mad til skolen fra hallen. Endvidere kommer de store
elever til hallen for at spise deres frokost og efterfølgende bevæge sig i hallen. En rigtig fin
ordning.
Udvalget for Vodskov Fremtid, et udvalg der står for at udbygge og omdanne Vodskov Hallen
til borgernes hus, så der kommer et socialt centrum i byen, har fået god vind i sejlene, idet
der nu er bevilliget penge fra kommunen til projektet. Projektet har sin egen hjemmeside,
som det opfordres borgerne at gå ind og se på. I projektet skal blandt andet indarbejdes at
Multihuset og biblioteket flyttes op til hallen, så der kommer mange flere borgere til
området. Et rigtigt fint projekt for byen.
Udvalget omkring Hammer Bakker har sammen med de øvrige samråd omkring Hammer
Bakker stiftet en særskilt forening ”Projekt Hammer Bakker”, med egen hjemmeside
www.oplevhammerbakker.dk, hvor man kan se forskellige aktiviteter. Projektets
arbejdsgrupper har udarbejdet en lang række spørgsmål, som vil blive fremlagt på et
kommende møde med repræsentanter fra Aalborg Kommune. Blandt andet arbejdes der for
tiden med et interaktivt kort, der kan benyttes i skoven af brugerne.
Udvalget omkring Limfjordsløbet støtter op om Limfjordsløbet og arbejder blandt andet
med, at løbet skal blive i Vodskov og Hammer Bakker, da der er kræfter, der ønsker at flytte
det til andre steder.
I Vodskov Hallen har vi støttet op om at få INFO-skærme sat op, som diverse foreninger,
borgere og erhvervsliv kan benytte til at formidle forskellige budskab ud til brugerne af
hallen. Man skal blot henvende sig til Jonna i hallen. I den forbindelse vil vi gerne takke Spar
Nord for deres store bidrag, uden dem ville skærmene ikke være hængt op allerede. Så stor
tak for det.
Sct. Hans aften blev i år afholdt af Erhvervsforeningen i samarbejde med Samrådet, da det
ikke var muligt at finde en forening i byen, der ville afholde dette arrangement. Det blev en
succes med 250-300 deltagere, især når man tager vejret i betragtning, hvor man må sige, at
der ikke var mulighed for at skoven kunne brænde ned på den dag. Der blev vandet rigeligt
fra oven. Båltaler, Preben Bang Henriksen, var også en succes med en rigtig fin tale. Et
arrangement der gentages frem over. Vi mener, med den fine skov, vi har lige for døren, skal
der være en mulighed for at gå til en fælles Sct. Hans aften.
I år blev juletræsfesten i hallen afholdt af hallens Café i samarbejde med Samrådet, hvilket
blev en stor succes med mange glade børn og forældre.
I november måned afholdte vi et borgermøde, hvor Peter Mikkelsen fra Aalborg kommune
fortalte om kommunens planer for udviklingen i Vodskov. Ud fra dette møde blev vi
opfordret til at indsende vores forslag til udviklingen, hvilket vi har gjort i samarbejde med
Erhvervsforeningen.

Til næst sidst vil jeg blot opfordre byens borgere, foreningen og erhvervsliv til at komme med gode
forslag til ting vi skal arbejde med i byen, så vil vi tage forslagene med til møderne og finde ud af,
hvad vi kan gøre inden for de midler og den tid vi har til rådighed.

Og så til sidst vil jeg takke alle i Vodskov Samråd for et rigtigt godt år, vi har haft mange gode og
hyggelige møder. Endvidere vil jeg takke hallen og Jonna for hendes altid gode humør, at vi har fået
husly til vores møder og hendes altid gode beværtning. Vi kan kun opfordre byens borgere om, at
støtte op om det hun gør og det nye projekt Vodskov Fremtid.
Beretningen godkendt

3. Regnskab og budget
Regnskab for året 2012 blev uddelt og gennemgået af kasserer Bent Iversen.
Regnskabet blev godkendt.
Oplæg til fokusområder samt budgetoverslag for 2013 blev uddelt, diskuteret og herefter godkendt.
Fokusområderne er: Sankt Hans arrangement, Limfjordsløbet i Vodskov, Vodskov by Night samt
juletræsarrangement for de mindste. Andre forslag er velkomne.

4. Indkomne forslag
Ingen
5. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer
Alle valgte repræsentanter genopstillede og fortsætter i Vodskov Samråd.
Ove Kath blev genvalgt til revisor.
Kaj Korsgaard, formand for den lokale afdeling af Socialdemokraterne og byrådskandidat til næste
byrådsvalg, stiller sig gerne til rådighed som både sparrings- og samarbejdspartner i emner der
vedrører lokale spørgsmål. Samrådet tog mod tilbuddet.
6. Eventuelt
Morten Kristensen, Vingaven, forslag, at interesserede fik mulighed for at lave små boder i forbindelse
med Sankt Hans arrangementet. Det kunne være spejderne, der ville sælge vafler.
God ide – alle kan melde ind med ideer til Erhvervsforeningen.

Alle foreninger kan få nyheder/oplysninger på de nye Info-skærme i Vodskov Hallen. Informationer og
materialer, som ønskes vist på Vodskov Hallens info-system, sendes til centerleder Jonna Dam
Jensen: infoskaerm@vodskovhallen.dk

Forslag til kommende møder i Vodskov Samråd: 13/3, 22/5, 14/8, 23/10 samt 4/12 alle onsdage, alle
dage kl. 19-22 i Vodskov Hallen.
Forslag til dato for generalforsamlingen i 2014: 20/1 2014 kl. 19.00

