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

Referat af samrådets møde den 20. januar 2011
Deltagere: Jesper Nyborg, Erik Sørensen, Lars Kjeldgaard, Knud Larsen, Ole Wæhrens (ref.), Søren
Brinkmann, Peter Lindholt og som gæst Bjarne Hansen SSP konsulent i Aalborg kommune.
Afbud: Henry Bender, Birgit Kastbjerg og Kjeld Svidt.
1. Godkendelse af referat
Godkendt. Fremover skal eventuelle bemærkninger være referenten i hænde 5 arbejdsdage efter
udsendelse af referatet af hensyn til offentliggørelsen på hjemmesiden.
1A. Gæst Bjarne Hansen
Bjarne fortalte om SSP arbejdet i Aalborg kommune, og om arbejdet med RUG (uheldige grupperinger
”bander”). Bjarne ville meget gerne, at der var et punkt på samrådsmøderne om dette emne, og han
opfordrede til, at alle borgere såvel som samrådet at melde om uheldige grupperinger m.v. Det vil
naturligt være SSP læreren på Vodskov skole Karen Lisbet, der er kontaktperson. Bjarne vil fremkomme
med max 1-2 sider til samrådet om hvorledes, og hvordan, dette følsomme emne skal håndteres og
beskrives.
2. Siden sidst
Søren vil deltage i et seminar om projektet Boligsocial helhedsplan for Tingbakkerne i Vodskov sidst i
januar. Birgit Kastbjerg har også meldt sin deltagelse. Samrådet afventer kommentarer fra seminaret
til næste møde se i øvrigt:
www.viva-bolig.dk/Files/Cache.net/tekst/.../Boligsocial%20helhedsplan.pdf
3. Økonomi
Der er 8.026,70 kr. inden vi afslutter de 3 projekter som er i gang.
1. Projekt KFUK ca. 3.500 2. FDF Juletræshygge ca. 2.500 kr. 3. projekt AUC 1.500 kr. Projekterne er
sat i gang og forventet afsluttet inden regnskab færdiggøres. Nærmere vil tilgå til næste møde.
Der skal fremover laves et budget over de 15.000 kr. samrådet modtager i støtte fra Aalborg
kommune, alle går hjem og overvejer det, og kommer til næste møde med gode ideer. Alle
foreninger skal have kendskab ti l samrådets ”småpenge” og Ole samler op på det.

4. Gennemgang af projekt udvalgsmedlemmernes aktiviteter.
Trafik gruppen har haft møde med skolen, med positivt resultat, og skal torsdag i næste uge have et
møde med NT, Peter Lindholt fortalte, at Politiet havde konkret nyt, og derfor skulle der på ny
afholdes møde med skolen, alt sammen inden det hele bringes ind til Kommunen.
Søren: følger op på kontakten til AUC om projekt byudvikling i Vodskov. Søren vil nu udfylde de
nødvendige formularer og sætte det på AU´ s ”opslagstavle. Der blev nikket til, at der kunne blive
tale om en ”pris” for bedste forslag, og hvis det var nødvendigt, også at betale for en AU annonce
f.eks. 400,- kr.
Hjemmeside og folder til nye Vodskov borgere. På Vodskov net, skal der være mulighed for, at dem
der ønsker det, ved at angive deres e-mail, fremover vil modtage en e-mail, om at der er nyheder på
Vodskov Samråds hjemmeside. Databasen med e-mailadresser hos webmaster, der foreligger nu,
skal tilsvarende automatisk have en mail om, at der er nyheder fra Samrådet. Ole kontakter

webmaster desangående. Folder til de nye Vodskov borgere udarbejdes af Ole (og Erik), og må ikke
fylde mere en A4, denne kan hjemtages fra f.eks. Biblioteket, hos bankerne og byens
ejendomsmægler.

5. Eventuelt
Til Samrådets hjemmeside under afsnittet samrådets formål tilføjes:
Under skyldig hensyntagen til ovennævnte beskrives her Vodskov Samråds forretningsorden:
Rådet er selvsupplerende med medlemmer, og alle er i princippet velkomne. Samrådet arbejder i
projektorienterede grupper, hvor grupperne melder tilbage til samrådet. Gruppernes enkelte
medlemmer er valgt ud fra devisen, vi vil have projektgrupper der er proaktive, det betyder, at der
skal præsteres noget, der skal skabes synlige resultater, hvilket også betyder, at medlemmerne skal
besidde denne egenskab. Ole vil sørge for dette.
Generalforsamlingen i 2011 er fastsat til mandag den 28. marts 2011 kl. 19.30 i Vodskov Hallen.
Udvalgets medlemmer bedes overveje valg/genvalg.
Knud Larsen oplyser, at der bør udpeges en kasserer / eller ny Kontaktperson i samrådet.
regnskabsfører er Ole Dahl Grindsted.
Næste møde: den 3. marts kl. 19.30 i Hallens kælder (hvor Knud Larsen vil drage omsorg for at
belysningen svarer til 100 lux.:))
Referent
Ole Mørch Wæhrens

