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

 
 
Referat af samrådets møde den 25. november 2010  
 
Deltagere: Peter Berg, Erik Sørensen, Lars Kjeldgaard, Knud Larsen, Ole Wæhrens, Søren Brinkmann,  
Kjeld Svidt og Birgit Kastbjerg  
Afbud: Henry Bender 
Revisor Ole Dahl og webmaster Henning Pedersen deltog også i dette, årets sidste møde. 
 
1. Godkendelse af referat  

 Godkendt. Fremover skal eventuelle bemærkninger være Henning Pedersen eller Birgit Kastbjerg i 
hænde 5 arbejdsdage efter udsendelse af referatet af hensyn til offentliggørelsen på hjemmesiden. 

 
2. Siden sidst  

 Knud: Samrådet ønsker mere information fra kommunen om tiltag i lokalområdet. Problemstillingen 
tages op på næste fællesmøde for samrådene i kommunen eller på forvaltningsniveau. 
Kontaktperson i Sundhed og Bæredygtig Udvikling: Peter Pindstrup - 99 31 12 46 -                             
pp-sbu@aalborg.dk 

 Knud: Erik Sørensen arbejder stadig med vej- og trafikproblematikken i Vodskov. Det er Samrådets 
hensigt at komme med konstruktive forslag til forbedringer – bl.a. i tæt samarbejde med Vodskov 
Skole 

 Søren: følger op på kontakten til AU om projekter bl.a. om byudvikling. 
 Birgit: orienterede om projektet Boligsocial helhedsplan for Tingbakkerne i Vodskov. Se mere: 

www.viva-bolig.dk/Files/Cache.net/tekst/.../Boligsocial%20helhedsplan.pdf  
 Peter: der er opsat et juletræ på trekanten ved Vodskovvej/Vodskov Kirkevej. Spejderne har søgt om 

2.000,- til arrangement i forbindelse med at lysene på træet bliver tændt. Bevilliget. Punktet affødte 
livlig debat om julebelysningen i 2010. Nye krav om relæ ved hver stjerne til en pris af 100.000,- gør, 
at Erhvervsforeningen ikke p.t. ser mulighed for at etablere julebelysningen i år. Der arbejdes fra 
flere videre med tiltag, der kan skaffe hele eller dele af beløbet til veje. Samrådet afventer og støtter 
gerne op om tiltag. 

 Knud: Vodskovs Fremtid søger Samrådet om 8.000,- til etablering af info-skærme i Vodskov Hallen. 
Tiltaget kunne på sigt udvides til at omfatte flere centrale steder i Vodskov by. Samrådet afventer 
flere informationer. 

 Knud: der er ca. 8.000,- kr. tilbage på kontoen ved udgangen af året – pengene skal overføres til 
næste år, men hvilke projekter skal gives som begrundelse for overførslen? Der er forslag om: 
julebelysningen i en eller anden form, info-skærme i Hallen/byen, foreninger til tiltag som fx 
oplæg/foredrag i Vodskov Idrætsforening om manglen på ledere/trænere, kulturelt/festligt indslag i 
forbindelse med Open by Night. Samrådets medlemmer melder forslag til Knud senest 10. 
december. 

 
3. Økonomi  

 Knud: der er ca. 8.000,- kr. tilbage på kontoen ved udgangen af året – pengene skal overføres til 
næste år, men hvilke projekter skal gives som begrundelse for overførslen? Der er forslag om: 
julebelysningen i en eller anden form, info-skærme i Hallen/byen, foreninger til tiltag som fx 
oplæg/foredrag i Vodskov Idrætsforening om manglen på ledere/trænere, kulturelt/festligt indslag i 
forbindelse med Open by Night. Samrådets medlemmer melder forslag til Knud senest 10. 
december. 

http://www.viva-bolig.dk/Files/Cache.net/tekst/.../Boligsocial%20helhedsplan.pdf


 
4. Gennemgang af udvalgsmedlemmernes aktiviteter  

 Se punktet siden sidst 
 
 

5. Eventuelt  

 Generalforsamlingen i 2011 er fastsat til mandag den 28. marts 2011 kl. 19.30 i Vodskov Hallen. 
Udvalgets medlemmer bedes overveje valg/genvalg 

 
Næste møder: torsdag den 20. januar 2011 og torsdag den 3. marts – begge kl. 19.30 i Hallens kælder 
 
Referent  
Birgit Kastbjerg 


