Referat fra samrådets møde onsdag den 15. august 2012 kl. 19.00 i Vodskov Hallen
Deltagere: Jesper Nyborg, Erik Sørensen, Søren Brinkmann, Erling Larsen, Knud Larsen, Peter Lindholt,
Bent Iversen, Henning Pedersen og Birgit Kastbjerg
Afbud: Ole Wæhrens og Lars Kjeldgaard
Valg af mødeleder: Knud Larsen
1. Godkendelse af referat
Godkendt
2. Siden sidst
Stor ros og mange tak for godt samarbejde i forbindelse med Sankt Hans arrangementet fra
Erhvervsforeningen til Samrådet. Modellen kunne sagtens gentages næste år – måske med
Nørresundby Banks hoppeborg som et indslag for børnene.
3. Økonomi
Bent gjorde rede for den økonomiske situation – den ser heldigvis fin ud 
4. Fra udvalgene:
Møllens Venner: Intet
Multihuset: Intet
Trafik og veje: Erik skal til møde den 29. august med stadsgartner Kirsten Lund Andersen. Vi
følger op på sidste møde. Der er endnu ikke sket så meget. Erik undersøger også mulighederne
for opsætning af kunst i Vodskov.
Peter forhørte sig om processen vedr. cykelstien til Bouet, da der er ønsker om en cykelsti fra
Grindsted/Uggerhalne til Vodskov af hensyn til de cyklende skolebørn. Skolebestyrelserne går
sammen om kontakt til politikerne. Husk samrådene kan sagtens give opbakning.
Oversigtsforholdene ved udkørsel på Halsvejen er meget dårlige da der ikke er slået græs/andet
vedligehold på frakørselsrampen fra motorvejen. Vi undersøger sagen.
Grønne områder: Vi følger op.
Vodskov Skole: der skal etableres udsugning i alle lokaler på skolen – et krav fra Arbejdstilsynet.
Vodskov Fremtid: Der er lavet oplæg til budget 2013. Skole- og Kulturudvalget har holdt nmøde
i Rebild men der er intet nyt endnu.
Aalborg Universitet (projekt Vodskov i fremtiden): Søren har fået ny kontaktperson og forsøger
igen i september, når de nye studerende er ankommet. Vi kan love præmier til de to bedste
forslag – 1000 kr. samt 500 kr. Vi snakker nok 2013 inden der kan være forslag på trapperne.
Realisering gerne i samarbejde med Erhvervsforeningen.
Hammer Bakker: Erling orienterede. 3. oktober der fællesmøde for alle interesserede i
Aktivhuset i Vodskov.
Adressebog/velkomstfolder til nye borgere: Intet
Byporte: se overfor
Limfjordsløbet: Ingen benyttede vores tand. Samrådet vil stadig arbejde aktivt for at bevare
løbet i Vodskov. Inddrag også gerne de lokale klubber.
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Open by Night: samrådet bakker op om initiativet som vi plejer. Samrådet deltager hvis vi har
markante ting, vi gerne vil have formidlet bredt ud.
Diverse foreninger: Intet
Sct. Hans aften: se ovenfor
Juletræ tændes: Intet
Juletræ for børn i Hallen: Intet
Hjemmeside: flot arbejde – ros til Henning

5. Evt.
Søren orienterede fra det årlige møde mellem politikere forvaltning og samråd. Stadsgartneren
fortalte bl.a. om det nye aktive kort, hvor borgerne kan indberette uhensigtsmæssigheder.
Kommer snart. Der blev orienteret om udstykning af byggegrunde generelt.
Knud tager fat i Lars for at få ham til at kontakte en fra kommunen for deltagelse i et
samrådsmøde.
Hvordan går det med de unge i byen – vi er overordnet problemerne kvit. Herligt. Knud taget
kontakt til Johnny i Tingbakkerne for samarbejde.
NÆSTE MØDE: 10. OKTOBER kl. 19.00 I VODSKOV HALLEN
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