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

Referat af samrådets møde den 16.august 2011
Deltagere: Knud Larsen, Jesper Nyborg, Peter Lindholt, Erik Sørensen, Søren Brinkmann,
Lars Kjeldgaard og Bent Iversen.
Afbud: Birgit Kastbjerg og Ole Wæhrens
Erik Sørensen har haft et møde med Teknisk forvaltning ved rådmand Mariann Nørgaard og
Charlotte Krogh vedr. infrastruktur og trafiksikkerhed i Vodskov.
Der blev gjort opmærksom på, at nogle steder er fortovene i rigtig dårlig forfatning. Der blev hertil
svaret, at driftsafdelingen løbende gennemgår fortovene med henblik på reparationer og renovering
og prioriterer opgaverne ud fra de ressourcer, der er til rådighed.
Såfremt der er nogle konkrete skader, der kræver en her-og-nu løsning, kan Samrådet henvende sig
til Driftsafdelingen eller Lasse Justesen på TME på tlf. 25202471
Også busstoppestederne ved Vodskovvej/Kirkevej blev drøftet med henblik på at få disse flyttet lidt
længere bort fra Vodskovvej. Der var efterfølgende foretaget målinger for at undersøge passager påog afstigninger samt bussernes gennemsnitlige holdetid. Konklusionen blev, at det er to af de mest
benyttede stoppesteder og bussernes gennemsnitlige holdetid kun var ca. 20 sekunder – så der vil
ikke blive ændret noget i forhold til disse 2 stoppesteder. Ærgerligt, da det ellers ville have øget
trafiksikkerheden, hvis de var blevet flyttet en lille smule.
I forbindelse med forslaget om Halsvejens forlængelse fra rundkørslen til 90-graders svinget på
Langbrokrovej vest for Gøgeurtevej var spørgsmålet om støjcigarens fortsatte eksistens blevet
undersøgt. Det viste sig, at den fælles miljøgodkendelse var blevet meddelt i 1998. Retsbeskyttelsen
af denne udløb i 2010, så det vil sige at miljømyndigheden/virksomhedsafdelingen kan tage den op
til revision, hvis dette skønnes nødvendigt.
For at få et korrekt billede af den nuværende støjbelastning er det derfor nødvendigt, at Flyvestation
Aalborg og Aalborg Lufthavn foretager nye støjmålinger med den aktuelle flyveaktivitet. Disse
målinger afsluttes formentlig engang i løbet af 2012. Først når disse støjundersøgelser for området
foreligger, kan byudviklingen i Vodskov genovervejes, såfremt der er politisk ønske herom.
Læs artiker fra Vodskov Avis.
Samrådet havde ved sidste møde i juni bedt SSP-konsulent Bjarne Hansen komme til møde vedr.
ungdommen i byen og evt. problemer i forbindelse hermed. Karen Lisbeth fra skolen skulle også

have været involveret heri, men der er tilsyneladende ikke sket noget i denne sag siden.
Knud Larsen tager derfor på ny kontakt til Pædagogisk Afd. ved Skoleforvaltningen.
Det blev foreslået, at samrådet skal være mere aktiv med at promovere byen, f. eks i forbindelse
med Limfjordsløbet, Motionscykelløbet Sydvendsyssel Rundt m. v.
Det blev foreslået, at Samrådet sponserer flagallé i forbindelse med ovennævnte aktiviteter og evt.
støtter udsmykning af juletræer til jul. Man vil også arbejde på god velkomstfolder med diverse
relevante informationer til nye borgere/tilflyttere.
Samrådet ”konstituerede” sig som følger:
Kontaktperson: Knud Larsen
Kasserer: Bent Iversen
Sekretær: Ole Wæhrens
Projektgrupper:
Trafik/infrastruktur: Erik Sørensen, Lars Kjeldgaard og Peter Lindholt
Hjemmeside: Ole Wæhrens
Universitetet: Søren Brinkmann
Promovering af Byen: Personer udpeges ved næste møde
Samrådets økonomi udviser en saldo på kr. 12. 092,-. Samrådet har år til dato haft udgifter på ca. kr.
8.000,- og samrådets tilskud fra Skole- og Kulturforvaltningen udgør kr. 15.000,Knud Larsen og Bent Iversen udformer budget til næste møde i Samrådet.
Følgende møderække blev vedtaget:
5. oktober 2011
6.december 2011
16. januar 2012 Generalforsamling
Alle møder finder sted kl. 19.00 i Vodskov Hallens mødelokale

Referent: Bent Iversen

