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Referat af samrådets møde den 15. marts 2012 

 
Deltagere: Jesper Nyborg, Henning Pedersen, Erik Sørensen, Søren Brinkmann, Lars Kjeldgaard, 
Erling Larsen, Knud Larsen, Peter Lindholt (kom lidt senere), Bent Iversen og Birgit Kastbjerg  
 
Afbud: Ole Wæhrens 
 
Valg af mødeleder: Lars Kjeldgaard valgt 
 
1. Godkendelse af referat 

 Godkendt. Det blev bemærket at fremmødet til sidste møde var meget tyndt. 
 

2. Siden sidst 
 Henning P er inviteret med for at følge med i samrådets arbejde. Det er en fordel, når Henning 

senere skal opdatere Samrådets hjemmeside. 
 Erling Larsen er valgt ind i Samrådet bl.a. for at kunne støtte Ole W. i arbejdet omkring  

Projekt Hammer Bakker 
 Regnskab er sendt til kommunen og pengene er sat ind på vores konto. 
 Vi har fået henvendelse om formødet uden polikere til fællesmødet for alle samråd – er vi 

interesseret i at være arrangør? Ja – det giver os synlighed. Det fælles samrådsmøde er 14. juni og 
det fælles formøde kunne lægges 21. maj. Knud melder tilbage at Vodskov Samråd gerne vil være 
arrangør. 
 

3.Konstituering 
 Formand: Lars Kjeldgaard 
 Kasserer: Bent Iversen 
 Referent: Birgit Kastbjerg  
 Sekretæren udsender indkaldelse til møderne med dagsorden.  

Punkter til dagsordenen sendes til Birgit Kastbjerg 
 Birgit sender e-mail adresser ud til alle. 
 Henning P tager kontakt til interesseret person fra generalforsamling for evt. deltagelse i samrådets 

arbejde. 
Næste møder: 

 Onsdag den 9. maj kl. 19.00 
 Onsdag den 15. august kl. 19.00 
 Onsdag den 10. oktober kl. 19.00 
 Onsdag den 5. december kl. 19.00 (julefrokost)                alle møder foregår i Vodskov Hallen 

 
GENERALFORSAMLING: mandag den 14. januar 2013 kl. 19.00 i Vodskov Hallen – ide til emne: 
fællesspisning (evt. for en flad 20’er) boller i karry??? Tilmeld – max 100 delt 
 
OPEN BY NIGHT: torsdag den 24. maj samt torsdag den 30. august 
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4. Økonomi 

 Der er brugt ca. 5.300 indtil nu.  
 Kommunens tilskud er gået ind. 
 De beløb der er vedtaget til diverse arrangementer meldes ud så interesserede kan byde ind. 

 
5. Fra udvalgene: 

 Møllens Venner: Intet nyt 
 Multihuset: intet nyt  
 Trafik og veje: Vi rykker for et møde med Charlotte Krog 
 Grønne områder: der skal være møde med Kirsten Lund Andersen 25. april. Hun vil gerne have 

tilsendt punkter til mødet 3 uger før. Udvalget har allerede nu en længere liste med bl.a. 
indfaldsveje, sportspladsen v/Hallen, oprydning efter fældning af træer ved fodboldbanerne, skilte 
der er ved at vælte, byfornyelse/forskønnelse på Vodskovvej 

 Vodskov Skole: Intet nyt 
 Vodskov Fremtid: der arbejdes videre med at få udkast klar til embedsmændene. Håber på at få det 

på budgettet for 2013. Der kommer mange politikere på besøg – herligt. Infoskærme købes nu og 
er sikkert klar til efter sommerferien. Der er igen frigivet penge til multibaner fra kommunen, men 
beløbene er for små i forhold til Vodskov Fremtids planer. Fysioterapien opfordres til at søge 
penge. 

 Aalborg Universitet (projekt Vodskov i fremtiden): ligger lidt i dvale pt. 
 Hammer Bakker: hjemmeside er lavet – se http://www.oplevhammerbakker.dk/   

Ide: apps – er med i arbejdet 
 Adressebog/velkomstfolder til nye borgere: intet nyt 
 Byporte: Peter og Jesper arbejder videre med konkurrence for studerende fra arkitektur og design 

(Søren B kontakter) og/eller professionelle 
 Limfjordsløbet: standplads er reserveret – hvad skal vi byde ind med? Hammer Bakker udvalget 

kunne være en ide – foreninger i byen? Der bestilles flag alle på dagen – samrådet betaler. 
 Open by Night: 24. maj – uden tema/emne. Erhvervsforeningen får henvendelse fra folk udenfor 

Vodskov om deltagelse med bod – men Open by Night i Vodskov er for Vodskovs borgere. 
Underholdning: Tuborg Lastbil med scene til lokale bands. 

 Diverse foreninger: intet nyt 
 Sct. Hans aften: vil Vodskov Idrætsforening overtage fra FDF – Bent arbejder videre 
 Juletræ tændes: fremover uden tam-tam 
 Juletræ for børn i Hallen: Knud og Søren arbejdere videre – inddrager Jonna + foreningerne.  

Vil Vodskovs Venner være sponsor? 
 Hjemmeside: Henning sender 180 nyhedsmails ud efter et samråds møde. 

 Kun 99 personer har besøgt siden siden jul.  
 
6. Evt 

 Intet  
 
 
Besøg af Lise Nevstrup Andersen og Karina Bo Skovmand fra Fysioterapien i Hammer Bakker. 
 

De fortalte levende om deres planer for at inddrage Hammer Bakker i deres behandlingsarbejde. Men der 

er mange hindringer for kørestolsbrugere og gangbesværede i naturen! De vil forsøge at lave små stier, der 

er egnede for gangbesværede og som selvfølgelig også kan bruges af alle andre borgere også – stier der 

giver oplevelser til alle sanser. Både i forbindelse med lokalerne på Bodil Hjorts Vej og på Attruphøj er det 

vigtigt for dem at tænke byens/kommunes borgere ind som brugere af de tiltag de får skabt.  

http://www.oplevhammerbakker.dk/
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Ideer fra samrådet: tænk læge/ingeniørstudierne ind – måske kan de udvikle hjælpemidler der kan lette 

turen rundt i naturen. Tænk brochuren om Hammer Bakker ind og få lagt stierne for de gangbesværede ind 

– god reklame i HELE kommunen. 

I forbindelse med det videre arbejde er det vigtigt med tilkendegivelser som støtte til projekterne. 

 
 
Referent  
Birgit Kastbjerg 

 


