Vodskov Samråd
‐ en paraplyorganisation for erhvervs‐ og foreningslivet i Vodskov

Referat af samrådets møde den 11. august 2010
Deltagere: Peter Berg, Erik Sørensen, Lars Kjeldgaard, Knud Larsen, Kjeld Svindt, Ole Wæhrens
Afbud: Henry Bender, Søren Brinkmann, Birgit Kastbjerg

1. Godkendelse af referat
Godkendt
2. Siden sidst
Knud: Oplyste at institutionsbyggeriet i Hammer Bakker starter omkring 1. april 2011.
3. Økonomi
Der er omkring 16.000 kr. i kassen. På sidste møde blev det nævnt, at der var udsigt til at nogle AUC
arkitektstuderende ville gå i gang med et projekt Vodskov byudvikling. Primusmotor er Søren Brinkmann,
og Kjeld Svindt, og for at få lidt gang i ”byudviklingen” kunne det sagtens tænkes, at samrådet ville
sponsorere en præmie til bedste projekt i størrelsesorden 3‐5.000 kr. Samrådet hører nærmere fra
primusmotorerne.
4. Gennemgang af udvalgsmedlemmernes aktiviteter
Der er styr på udvalgsmedlemmernes aktiviteter alle kender deres roller.
5. Open by night torsdag d. 26 august 2010
Der har ”kun” været 2 forespørgsler omkring deltagelse i vores stand, fodbold og cykelmotionsklubben.
Derfor dropper Samrådet denne plan, og besluttede at samrådet gør opmærksom på sig selv og stiller op
med sin egen stand ved siden af biblioteket (i Peter Bergs indkørsel). Tema bliver trafikken (trafikudvalget:
Peter Berg & Erik Sørensen), der vil dukke noget op på vores net via vores Webmaster og også i lokal avisen
dette sørger Erik Sørensen for.
Peter Berg får fremstillet et banner påtrykt ”Vodskov samråd”, dette sørger han for at sætte op tværs over
sin indkørslen, ligeledes sørger Peter Berg får, at der er 2 styk flip overs (husk et par parasoller hvis det nu
regner). Lars Kjeldgaard sørger for papir og tudser dertil, og Erik Sørensen får fremstillet en spiseseddel
med stativ, der skal stå på fortovet og signalere OBS!. Der opfordres til, at alle samrådets medlemmer stiller
sig op ved og omkring standen! Knud Larsen oplyser, at udgifter til arrangementet kan honoreres ved at
sende faktura direkte til ham. Knud Larsen, Erik Sørensen, Peter Berg er tilstede på standen.
6. Eventuelt
Ole
o Hvad sker der med træerne i byen? Hvad sker der med byforskønnelsen? Peter Berg
undersøger om Erhvervsforeningen vil tage initiativ til beplantning.
Det har Peter Berg, og erhvervsforeningen har kunnet konstatere, at det ”kun er et træ” der er væk og
borte. Knud Larsen og Ole Wæhrens mente, at det var et for meget, og vil tage en ”cykeltur” gennem
Vodskov og se på sagerne, og derfra tage initiativ til, at konfrontere Aalborg kommune. Peter Berg oplyser
at erhvervsforeningen stadig er parat til at donere ”nye træer” dog under forudsætning af at det er
godkendt af Aalborg kommune.
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