Generalforsamling i Vodskov Samråd
mandag den 20. januar 2014 kl. 19.00
i
Vodskov Hallen

1. Valg af dirigent
Kirsten Boelt blev valgt. Kirsten kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
2. Beretning året 2013 ved Lars Kjeldgaard

Vi har i Vodskov Samråd haft en del aktiviteter i det forgangne år, her under mange møder vedr.
Pitsvej og et vælgermøde, hvor både de lokale politikere og de to spidskandidater til
borgmesterposten stillede op. 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
Hammer Bakker
Byporten
Limfjordsløbet
Open by Night
Diverse foreninger
Sct. Hans aften
Juletræ for børn i hallen
Hjemmeside
Borgermøde/offentligt temamøde

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, der nu er vedtaget i
kommunen.
Udvalget for grønne områder fik i år arrangeret affaldsindsamling på fællesområderne,
hvilket skete i forbindelse med Dansk Naturfredningsforenings årlige oprydningsdag. Dette
gode initiativ er kommet i stand pga. en fin henvendelse fra en borger i byen og vil blive
taget op igen i 2014. Endvidere er rundkørslerne til byen ved at blive forskønnet.
Udvalget for Vodskov Fremtid er kommet så langt, at projektforslaget nu har været indsendt
til Lokale og Anlægsfonden og de har bevilliget de sidste penge så projektet nu kan
realiseres. Det bliver rigtigt godt for de fleste af byens borgere. Forslaget ligger på hallens
hjemmeside, så alle kan se, hvordan det nye sociale centrum kommer til at se ud.
Udvalget omkring Hammer Bakker har sammen med de øvrige samråd omkring Hammer
Bakker stiftet en særskilt forening ”Projekt Hammer Bakker”, med egen hjemmeside
”oplevhammerbakker.dk”, hvor man kan se forskellige aktiviteter. Vi anbefaler alle, der har
interesse i skoven og Hammer Bakker at gå ind på hjemmesiden og se hvilke aktiviteter der
foregår.
Udvalget omkring Limfjordsløbet støtter op om Limfjordsløbet og arbejder blandt andet
med, at løbet skal blive i Vodskov og Hammer Bakker. Endvidere er der sammen med skolen
aftalt at skolen deltager med et hold i 2014.
Sct. Hans aften blev igen i år afholdt af Erhvervsforeningen i samarbejde med Samrådet. Det
blev en endnu større succes end sidste år med 400-500 deltagere. Hvis vejret i 2014 også
bliver godt og der skrives samme tidspunkt på alle opslag, kan det igen blive endnu bedre.
I år blev juletræsfesten igen afholdt af hallens Café i samarbejde med Samrådet, hvilket igen
blev en stor succes med mange glade børn og forældre.
I forbindelse med valget afholdte vi vælgermøde med de lokale politikere samt Tina French
og Thomas Kastrup Larsen. Det var en god aften med mange fremmødte. Politikerne har fået
udleveret forslaget til udviklingen af Vodskov, hvilket de har lovet at tage med i betragtning i
den kommende kommuneplan.

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 til, at støtte op
om det hun gør.
Herefter var der tid til spørgsmål og kommentarer.
Erik Sørensen: uddybede tanker omkring oprydningsdagen – der samarbejdes næste gang med
Baptist Kirken og De grønne Pigespejdere. Samrådet er opmærksom på problematikken om de dybe
grøfter langs Vodskovvej og Loftbrovej. Der er rettet henvendelse til kommunen om det.
Hans Jørgen Dalum: STOR ros til ildsjælene omkring arbejdet med Vodskovs Fremtid.
Husk Teknisk Forvaltning har midler til 11-byerne.
Jesper Nyborg: der arbejdes med en grøn P-plads bag lægehuset.
Beretningen godkendt

3. Regnskab og budget
Regnskab for året 2013 blev uddelt og gennemgået af kasserer Bent Iversen.
Regnskabet blev godkendt.
Oplæg til fokusområder samt budgetoverslag for 2014 blev uddelt, diskuteret og herefter godkendt
med anmærkning om at overskuddet fra 2013 inkorporeres i budgetoverslaget for 2014.

4. Indkomne forslag
Ingen

5. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer
Alle valgte repræsentanter genopstillede og fortsætter i Vodskov Samråd.
Ove Kath blev genvalgt til revisor.

6. Eventuelt
Claus Topp fra Topp Wine gav et underholdene oplæg om franske og italienske vine krydret med
herlige smagsprøver. Hertil havde Hallens Cafeteria lavet et flot pølse- og ostebord.

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
Sekretæropgaven løses fremover af Birgit Kastbjerg og Karin Madsen – begge Vodskov Bibliotek.
Fremover sendes mail til: vodskov-bibliotek@aalborg.dk

Forslag til kommende møder i Vodskov Samråd: 5/3, 14/5, 13/8, 15/10 samt 3/12 - alle onsdage og
hver gang kl. 19-22 i Vodskov Hallen.
Forslag til dato for generalforsamlingen i 2015: 19/1 2014 kl. 19.00

