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

Referat af samrådets møde den. 07. juni 2011
Deltagere: Jesper Nyborg, Erik Sørensen, Peter Lindholt, Knud Larsen, Søren Brinkmann, Ole Wæhrens (ref.)
Fraværende:
Afbud: Birgit Kastbjerg og Lars Kjeldgaard.
Dette møde er et ekstraordinært møde i Vodskov samråd.
Det betyder at dagordenen er frafaldet.

1.
Vi havde besøg af Bjarne Hansen hvor Karen Lisbet også skulle støde til, men hun dukkede desværre ikke op.
Bjarne orienterede om situationen omkring ungdommen generelt og i Vodskov. Der er i nogle af de lokale
samfund i Aalborg kommune større problemer med ungdommen og dermed menes uheldige grupperinger.
Det er dog slet ikke tilfældet i Vodskov, og det der er, kan let løses gennem Karen Lisbeth (skolen), Peter
Linholdt eller Bjarne Hansen.

2.
Erik Sørensen, Peter Linholdt og Lars Kjeldgaard kunne fra et møde med teknisk forvaltning med bl.a.
Marianne Nørgaard rådmand, og Dorte Krogh fortælle følgende: Vodskov vej, vil indgå i en 15 års
funktionskontrakt der sammen med andre asfaltveje snart kommer i et udbud. Der er ikke planlagt, og der
bliver ikke en fodgængerovergang ved friarealet øst for Den Røde gård. Problematikken omkring skolen og
trafikken der, kan oplyses, at der vil ske ændringer, og der er lagt op til et nyt møde efter sommerferien. Der
vil ikke blive etableret bump på Tingvejen, men der vil blive opsat en permanent fartviser, som den der står
på Vestbjerg bakke. Gruppens forslag om Halsvejs forlængelse, d.v.s. Langbrokro vej fortsættelse (fra 90
graders svinget v/Gøgeurtvej) ud til rundkørslen Halsvej var nyt og ikke uinteressant, og i den forbindelse
spørgsmålet om støjcigaren fortsatte eksistens, hvilket reelt betyder, at der kan åbnes op for nye
byggemodningsmuligheder, syd for Langbrokrovej, teknisk forvaltning vil engang i juni vende tilbage, efter at
have undersøgt dette.
Alt i alt et tilfreds Samråd omkring dette møde afholdt med forvaltningen, fremskridt samrådet vil arbejde
videre med.

3.
Vi havde inviteret Niels Johnsen, til at komme og fortælle om Vodskov net, facebook og lignende muligheder
for fremtiden. Det ligger fast at Samrådet vil på nettet i en form hvor det ”hele” er samlet, og at man derudfra
kan klikke sig ind (som ny borger og som bruger), og samtidig selv deltage i debatter, blogs, salg o.s.v.
Vodskov erhverv der er ”ejere” af Vodskov Net vil bevare denne side for sig selv helt og aldeles, men vil tillade
at ”den nye Vodskov side” får et link på Vodskov Net. Niels Johnsen viste en norsk model, hvor man til en vis
grad i modsætning til facebook, kan regulere/styre ”mængden af ukvemsheder og forbandelser” som alle
mulige jo i dag kan skrive på enhver åben facebookvæg”. Niels Johnsen og Ole Wæhrens starter projektet op
snarest, Niels oplyser, at det vil tage en 14 dages tid at sætte det på benene.

4.
Knud Larsen oplyste af Vodskov Samråd samarbejder med FDF til Sct. Hans festen i Hammer Bakker i år.
Jesper Nyborg oplyser, at alle i Vodskov kan låne flagstænger kvit og frit, og hvis man ønsker opsætning +
nedtagning udføres det af Vodskov FDF til kr. 900.00, skal bestilles ved Erhvervsforeningen som afregner FDF
hvert kvartal.
Det kunne se ud til, at der mangler en koordinationsgruppe til at varetage og promovere Byen, når der er
limfjordsløb, idet der blev givet udtryk for, at det virker noget ”rodet”, og det kan give bagslag hvis byen ikke
er skarpere involveret i limfjordsløbet, hvor deltagerantallet efterhånden er faldende.
Der var i Samrådet (Jesper Nyborg havde forladt mødet på dette tidspunkt) stor enighed om at foreslå, at de 3
træer ved indkørslen til byen blev illumineret og sponsoreret.

5. Næste møde afholdes d. 16. august. 2011 kl. 19.00 Vodskov Hallen.
6. Dagsorden.
Der skal vælges/konstitueres:
1. Sekretær.
2. Kasserer.
3. Kontaktperson/formand.
4.
5.
6.
7.

Budget skal udformes og godkendes.
Fastlægges en møderække.
Fastlæggelse af hvordan bliver man ”akkrediteret” medlem af Vodskov Samråd.
Foreslås suppleanter.

Referent Ole Mørch Wæhrens

