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Referat fra samrådets møde onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Vodskov Hallen 

Deltagere: Jesper Nyborg, Erik Sørensen, Søren Brinkmann, Lars Kjeldgaard, Erling Larsen, Knud Larsen,  
Ole Wæhrens, Peter Lindholt, Bent Iversen og Birgit Kastbjerg 
 
Afbud: Ingen 
 
Valg af mødeleder: Lars 
Referent: Birgit 
 

1. Godkendelse af referat 
 Godkendt – HUSK at sende referat til Henning Pedersen 

 
2. Siden sidst 

 Fællesmøde for samrådene 14. juni - alle er velkomne. Ole, Søren og Jesper deltager fra 
Vodskov. Til formødet deltager Lars og Ole 

 
3. Økonomi 

 Kører helt OK 
 Der er overført 7.500 til Hallen til info-skærmene 
 Der er brugt 3.000 til møder og gaver – det høje beløb skyldes sent fremsendte regninger 
 Desuden er der brugt penge til annoncer, til flagallé samt gave til Vodskov IF i forbindelse med 

jubilæet 
 

4. Fra udvalgene: 
 Møllens Venner: intet nyt 
 Multihuset: Samrådet følger udviklingen 
 Trafik og veje: Erik tager snarest kontakt til Marianne Nørgaard ved støj-cigaren. De 

myndigheder, Lars har kontaktet, kan ikke se forbehold overhovedet. Ved skift fra B-vej til A-vej 
er der forhåbninger om forskønnelse af ”Hovedgaden” 

 Grønne områder: Se bilag: Mødereferat fra samrådets møde med Kirsten Lund Andersen. Erik 
tager kontakt til Anne-Dorte Krog vedr. opsætning af kunst i Vodskov. Pkt. 5 blev behandlet 
her. Vodskov vil deltage i den årlige oprydningsdag fremover. Jesper og Erik arbejder videre 
med sagen. Lars giver besked til Bente Jensen. Samrådet var enigt  om at der generelt ser godt 
ud rundt om i Vodskov. 

 Vodskov Skole: der laves fælles trafikpolitik for alle skoler i kommunen. Vi afventer den. 
Vodskov Skole er ikke på budgettet i 12/13, så derfor ingen ændringer af parkering, 
fodgængerovergange andet pt. 

 Vodskov Fremtid: Skole- og Kulturudvalget har været på besøg og er meget positivt stemte 
overfor projekt Vodskovs fremtid – dette er videregivet til borgmesteren. Der arbejdes videre 
med de sidste punkter på projektet. Hallens cafeterias økonomi kører lige rundt. 

 Aalborg Universitet (projekt Vodskov i fremtiden samt byportene): intet nyt. Søren forsøger at 
tage kontakt snarest 

 Hammer Bakker: de sker utrolig meget, Erling er med i det historiske udvalg. Se mere på: 
www.oplevhammerbakker.dk  

 Adressebog/velkomstfolder til nye borgere: intet nyt – Ole kommer med oplæg snarest 

http://www.oplevhammerbakker.dk/
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 Byporte: se under punktet Aalborg Universitet 
 Limfjordsløbet: Der har været kontakt til en del foreninger vedr. standplads. Kun Hammer 

Bakker Gruppen har givet tilbagemelding om interesse, hvis der kunne stilles fladskærm/strøm 
til rådighed. De tilbydes plads inde i Hallen samt projektor og lærred. Birgit sørger for mange 
foldere over Hammer Bakker til uddeling. 

 Open by Night: det kører. Der kommer Samba-dansere, en lastbil der skal fungere som scene til 
ungdomsbands ved Netto 

 Diverse foreninger: Fysioterapien i Hammer Bakker har fået hjælp til ansøgning hos kommunen 
om penge til etablering af gangstier for handicappede omkring deres bygninger. 

 Sct. Hans aften: der er ingen der har mod på at arrangere Sct. Hans bål i Vodskov i år. 
Erhvervsforeningen og Samrådet går sammen om at få arrangeret bål i skoven. Jesper sørger 
for: båltaler (Preben Bang Henriksen), lydanlæg, kontakt til Mortens Vin ang. salg af 
drikkevarer, gartneriet for talervogn samt pinde til bålet, kor/sangere til at synge for, 
undersøger om der findes en drejebog og annonce og skriv til avisen om bålet, Lars byder 
velkommen på aftenen, kontakt til Beredskabscentret om tilladelser. Lars med børn, Jesper, 
Søren (evt.)og Peter rydder op. Samrådet bevilliger 2.500 til aftenen – resten betales af 
Erhvervsforeningen. 

 Juletræ tændes: afventer 
 Juletræ for børn i Hallen: afventer 
 Hjemmeside: Alt OK 

 
5. Henvendelse fra Bente Jensen vedr. oprydningsdag 

 Se pkt. 2 – grønne områder. 
 
 

6. Udvidelse af erhvervsarealet mod syd for Vodskov - mellem motorvej og landevejen 
 Lars har haft kontakt til diverse myndigheder for at høre, om det er tilladt at udvide 

erhvervsarealet syd for byen. Ingen kan se hindringer! Ny miljøgodkendelse og støjkortlægning 
er iværksat omkring "flycigarer". 

 
7. Evt. 

 Næste møde 15. august. 


