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

 
Referat af samrådets møde den 3. marts 2011 
 
Deltagere: Lars Kjeldgaard, Knud Larsen, Ole Wæhrens, Søren Brinkmann, Peter Lindholt, Birgit Kastbjerg  
Afbud: Henry Bender, Erik Sørensen, Jesper Nyborg 
 
1. Godkendelse af referat  

 Godkendt. 
2. Siden sidst  

 Knud: Samrådet har modtaget brev fra Bæredygtig udvikling om etablering af en multibane i 
Vodskov. Vodskovs Fremtid modtog lignende henvendelse og de arbejder i samarbejde med 
institutionerne i Vodskov videre med projektet. Samrådet bakker op. 

 Birgit: deltager for Vodskov Bibliotek i projektet Boligsocial Helhedsplan for Tingbakkerne. Er 
indkaldt til brainstorm om aktiviteter i projektet. 

3. Økonomi  

 Knud: regnskabet er færdigt. Regnskabet er godkendt af Samrådet samt revisoren.  Der er søgt om 
overførsel af midler til næste års budget og vi afventer forvaltningen svar. Efter generalforsamlingen 
arbejder der videre med ideer til aktiviteter for 2011 – herunder bl.a. Multibanen. Se ovenfor. 

 Kassereren har fået adgang til Samrådets konto. 
4. Projekter 

 Trafik – Erik Sørensen arbejder videre med forslaget og forsøger at arrangere et møde med rådmand 
Marianne Nørgaard. 

 Multibane – se ovenfor 
 Sund Fritid – Aalborg Øst har et projekt vedr. Sund Fritid. Peter Lindholt undersøger og henter gode 

ideer og inspiration til et evt. lignende tiltag i Vodskov. I Vodskov arbejde en gruppe drenge på at 
etablere et floorball hold – det er et godt initiativ, som Samrådet gerne vil støtte op om – evt. med 
lidt økonomi til indkøb af fx redskaber. 

 Vodskovs Fremtid – der er mange og gode initiativer i gang. Der arbejdes videre med ideerne. 
 Facebook/hjemmeside – Samrådet har fået en henvendelse fra en privat borger om evt. etablering 

af en facebook for Vodskov. Der tages kontakt til Erhvervsforeningen om at tilknytte en 
facebookhjemmeside til den eksisterende hjemmeside. Vi håber på mere dialog med såvel unge som 
lidt ældre. 

 Møde med kommunen – Ole og Knud deltog i kommunens møde for alle samråd og gav en 
orientering. 

 Projekt med Aalborg Universitet – der er kommet en henvendelse på vores ”annonce”, som dog ikke 
helt følger opslaget. Der er dog ikke kommet noget konkret i gang. Søren Brinkmann har fuldmagt til 
at opgradere vores annonce – koster ca. 1000 kr. 

5. Eventuelt  

 Knud vil gerne aflastes. Vi tager hensyn til det i konstitueringen efter generalforsamlingen. 
 Birgit melder afbud til generalforsamlingen men sender sin gode kollega Kirsten Haals. 

 

 
 
HUSK generalforsamlingen 28. marts kl. 19.30 i Hallens Cafeteria 
 
Referent  
Birgit Kastbjerg 


