Referat fra møde i Vodskov Samråd torsdag d. 14. Januar 2010
kl. 19.30 i Vodskov Hallen
Tilstede: Peter Berg, Kjeld Svindt, Knud Larsen, Birgit Kastbjerg, Birgitte
Hassing, Søren Brinkmann
Afbud: Henry Bender
1. Godkendelse af referat
 Godkendt
2. Hjemmeside
 Hjemmesiden er sat i søen – eventuelle nye emner?
 Samrådet prioriterer opstart samt den fortsatte drift og vedligehold.
Ikke nye tiltag.
3. Siden sidst
 Legeplads ved Vodskov Banevej: vi har ikke hørt nyt fra Henry, der
ville arbejde videre med ideen. Området er udlagt som
grønt/rekreativt område. Er der andre/flere ideer end legeplads hører
Vodskov Samråd gerne.
 Open-by-Night: foreningsmarked. Birgitte er tovholder og sørger for
udsendelse brev til området foreningsliv om initiativet samt
indkaldelse til møde inden Open-by-Night.
 Vodskov.net: besøgstallet stiger på siden. Dejligt at et samarbejde
mellem Erhvervsforeningen og Samrådet ender så positivt.
4. Trafik
 Sne – sne – sne. Giver problemer på landsplan men også i Vodskov
by. Hvad kan Samrådet gøre for at forbedre trafiksikkerheden? Den
omdiskuterede løsning med gennemførelsen af Halsvejen lader vente
på sig. Er der andre løsningsforslag? Måske kunne der skabes plads til
aflæsning af skolebørnene om morgenen på P-pladsen ved
Brorsonsvej hvis skolepersonalet fik P-plads ved Stampesvej? I så fald
skal pladsen på Vodskov Kirkevej nedlægges. Kræver måske også
elektroniske tavler med hastighedsbegrænsning. Kjeld laver skrivelse
til skolen herom fra Samrådet.
5. Hjertestarter
 Fungerer. Også Vodskov Avis gør opmærksom på de to hjertestartere
i byen.
6. Flere repræsentanter til Samrådet
 Der arbejdes videre med sagen.

7. Økonomi
 Vi har ca. 8.000,- kr. tilbage fra 2009. Vi ansøger om at overføre
beløbet til opstart af foreningsmarked til maj 2010.
8. Evt.
 Knud opfordrer alle til at tænke ny formand i forbindelse med
generalforsamlingen til april 2010
9. Næste møde
 11. februar 2010 kl. 19.30 i Vodskov Hallen
 Knus orienterede om opstartsmøder vedr. en eventuel udvidelse af
Vodskov Hallen

