Referat fra samrådets møde onsdag den 13. august 2013 kl. 19.00 i Vodskov Hallen.
Deltagere: Bent Iversen, Ole Wæhrens, Lars Kjeldgaard, Henning Pedersen, Knud Larsen, Erling Larsen.
Erik Sørensen, Peter Lindholt.
Afbud: Birgit Kastbjerg, Søren Brinkmann, Jesper Nyborg
Mødeleder: Lars
Referent: Ole
1. Godkendelse af referat
Godkendt
2. Siden sidst
Omkring ny institution i Hammer Bakker følger samrådet nøje udviklingen, og er medunderskriver
af et brev til fredningsnævnet, omhandlende lovligheden / ulovligheden af placering af et
udslusningsfængsel midt blandt eksisterende institutioner.
Lars kontakter Aalborg kommune (Peter Mikkelsen) om udviklingen af den fremtidige
kommunalplan i Vodskov.
Erling deltager som Vodskov Samråds repræsentant, hvis/når vi indkaldes til møder med de
omkringliggende Samråd, og Erling vil vende tilbage, såfremt der skal foregå beslutningsprocesser.
En henvendelse fra nyt upolitisk parti ”den sociale fællesliste” vil modtage et svar fra Lars, at vi vil
henvende os, så snart vi får brug for hjælp.
Søren Brinkmann har meddelt at han stopper i Samrådet, vi siger tak for hans indsats indtil nu,
fremover / indtil videre vil Bent overtage Sørens poster.
3. Økonomi
Intet at bemærke, vi er halvvejs igennem året.
4. Fra udvalgene
Møllens Venner:
Intet nyt
Multihuset:
intet nyt.
Trafik og veje:
Brev modtaget af Aalborg kommune om de grønne områder og arealer i Vodskov er lagt på Vodskov
Samråds net. Aalborg kommune oplyser, at man vil oprette stillinger som landsby pedeller, og vi har
oplyst kommunen, at en sådan vil vi gerne have.
Vodskov Skole:
Intet nyt
Vodskov Fremtid:
Knud oplyser, at det sidste problem inden starten på ombygning af Vodskov Hallen, er at få den
endelige finansiering på plads, dette arbejdes der naturligvis på højtryk med.
Hammer Bakker:
Erling oplyser at der bliver opsat større Info tavler, der skal vejlede besøgende til Hammer bakker.
Tavlerne bliver fyldt med oplysninger.
Adressebog/velkomstfolder til nye borgere:
Intet nyt, der arbejdes stadig på en forenklet folder af Ole & Erik.
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Byporte:
Intet nyt, Erik og Jesper følger op på mødet afholdt med Aalborg Kommune.
Limfjordsløbet:
Peter oplyser at Vodskov skole vil søge Vodskov Samråd om tilskud til opstilling af pavillon til næste
limfjordsløn.
Open by Night:
Atter en succes, 14 dage til næste arrangement.
Foreningsnyt:
Samrådet vil gerne se velvilligt på en ansøgning fra det nyoprettede forenings fitness f.eks. i
forbindelse med et åbent hus arrangement. (det ser ud til at successen er på over 100 medlemmer!).
Sct. Hans aften:
En Succes, desværre herskede der nogen tvivl om starttidspunktet, det forlød ligefrem, at der var 3
starttidspunkter for antændelse af bål! (det må da vist evalueres).
Juletræ tændes:
Intet nyt.
Borgermøder / offentlige temamøder:
d. 4. nov. et Samrådsarrangement op til kommunalvalget, Knud er tovholder.
Kaffe og kage sponsoreres af Samrådet.
Juletræ for børn i Hallen:
Succesen fortsætter med Hallen som arrangør i samarbejde med Vodskov Samråd.
Hjemmeside:
Intet ny er alt nyt oplyser Henning, se kalenderen på Vodskov.net
5. Evt.
Der kan annonceres hos Frank Jensen (Vodskov Hallens info skærme):
infoskaerm@vodskovhallen.dk
Derudover henviser Samrådet http://www.vodskov.net/ ved webmaster Henning Pedersen:
mailto:kalender@vodskov.net ,
Eller hjemmesiderne: www.vodskovhallen.dk , www.vodskovsamraad.dk, www.vodskovvenner.dk ,
www.oplevhammerbakker.dk , www.vodskov-foreningsfitness.dk
Samrådet har modtaget en mail fra Dennis Seerup omkring kulturdage i Vodskov. Lars besvarer
Dennis og foreslår, at initiativtagerne henvender sig til Centerchefen Jonna i Vodskov Hallen, og at
samrådet i øvrigt bakker op om et initiativ.
Samrådet har modtaget brev fra Aalborg Kommune omkring den nye kulturpolitik 2013, og
indbyder Samrådene.
Udkastet er i høring og høringssvar skal være i hænde senest fredag den 20. september 2013, kl.
12.00. Erik svarer på brevet, og Peter deltager i mødet.

NÆSTE MØDE: afholdes d.23. oktober kl. 19.00 i Vodskov Hallen
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