Referat fra samrådets møde onsdag den 10. oktober 2012 kl. 19.00 i Vodskov Hallen
Deltagere: Jesper Nyborg, Ole Wæhrens, Lars Kjeldgaard, Bent Iversen, Henning Pedersen, Knud Larsen,
Erling Larsen
Afbud: Birgit Kastbjerg, Søren Brinkmann, Erik Sørensen, Peter Lindholt
Valg af mødeleder: Lars
Referent: Erling
1. Godkendelse af referat
Godkendt
2. Siden sidst
Erik har fulgt op på de punkter som blev drøftet på møde med Park og Natur den 25. april 2012.
Thomas Lam har fremsendt referat fra mødet. Næste møde med Park og Natur forventes tidlig
forår 2013. Endvidere har Erik haft kontakt til Vejdirektoratet vedr. oversigtsforholdene ved
Halsvejsrampen.
Lars vil igen forsøge at få AK i tale (Peter Pindstrup) med det formål evt. at arrangere et
borgermøde/stormøde, hvor en politiker kunne gøre rede for de planer kommunen har for Vodskov.
3. Økonomi
Bent gjorde rede for økonomien. Da det nye tilskud fra AK først udbetales et par måneder
ind i 2013, skal kassebeholdningen svare til efter generalforsamlingen.
4. Fra udvalgene
Møllens Venner: Intet
Multihuset: Knud kunne berette om et positivt samarbejde vedr. Vodskovs Fremtid omkring
Vodskovhallen.
Trafik og veje: Samrådet kan støtte cykelstiplaner i lokalområdet.
Grønne områder: Erik følger op på punkter nævnt under punkt 2. Siden sidst.
Vodskov Skole: Ak har udført fortovsgennemføring Kirkevej/Brorsonsvej.
Vodskov Fremtid: Knud fortalte om AK’s positive behandling af ansøgning om tilskud til Vodskov
Fremtids etape 1. Når AK’s budget for 2013 er på plads påtænker Vodskov Fremtid at afholde et
borgermøde. Knud kom med forslag om at Samrådet burde sidde med i Vodskovhallens
repræsentantskab.
Aalborg Universitet: På vores sidste møde havde Søren lige fået ny kontaktperson på AAU. Denne
har sendt vores forespørgsel rundt til alle A&D studerende, der desværre sagde nej tak, da det gik op
for dem at opgaven var ulønnet. Det lader ikke til at vi umiddelbart kan få nogen med på ideen!
Vi prøver igen på et senere tidspunkt.
Hammer Bakker: Der har været afholdt stiftende generalforsamling i Projekt Hammer Bakker.
Se i øvrigt www.oplevhammerbakker.dk mht. referater m.v.
Adressebog/velkomstfolder til nye borgere: Der er intet nyt.
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Byporte: Der arbejdes videre med ideen.
Limfjordsløbet: Claus Nielsen fra Vodskovhallens bestyrelse kontakter løbeklubben Hammer Bakker
Runers for at undersøge om klubben kunne gå mere aktivt ind i arbejdet omkring Limfjordsløbet
Open by Night: Afholdes i maj og august 2013.
Diverse foreninger: Intet
Sct. Hans aften: Erhvervsforeniningen vil i 2013 afholde Sct. Hans aften, evt. med hoppeborg eller
andet for børn.
Juletræ tændes: I år af erhvervsforeningen.
Juletræ for børn i Hallen: Knud kontakter Vodskovhallens centerleder om Cafeen kan gå ind i
arrangementet på en eller anden måde. Samrådet støtter op.
Hjemmeside: Kører som sædvanlig flot.
5. Evt.
NÆSTE MØDE: 05. DECEMBER kl. 19.00 I VODSKOV HALLEN
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