Referat fra samrådets møde onsdag den 23. oktober 2013 kl. 19.00 i Vodskov Hallen.
Deltagere: Jesper Nyborg, Ole Wæhrens, Lars Kjeldgaard, Henning Pedersen, Knud Larsen, Erling Larsen,
Bent Iversen, Birgit Kastbjerg, Erik Sørensen, Peter Lindholt
Afbud:
Mødeleder: Lars
Referent: Birgit
1. Godkendelse af referat
Godkendt
2. Siden sidst
Knud deltog i august i et møde med forvaltningen for samtlige samråd, hvor der blev valgt to
samråd fra 11-byerne (Frejlev og Vodskov) samt to fra landsbyerne (Nibe Vest og Grindsted), der
skulle komme med input til forbedringer i formidlingen mellem samråd og kommunen.
Skal der være høringsret eller orientering fra kommunen til samrådene?
I første omgang blev svaret fra Vodskov Samråd orientering, idet samrådene skal være upolitiske.
Der har i oktober været et opfølgende møde om emnet med samme indstilling.
Orientering kunne dække fx udslusnings-institutionen i Hammer Bakker, da det må betegnes som
værende af almen interesse.
Samrådene skal ikke tages som gidsler ved at skulle erklære sig enig eller uenig i diverse fremlagte
forslag.
Lars arbejder intenst med at oprette nemID til Vodskov Samråd. Han forsøger at få lavet så 3-4
personer har adgang til Samrådets digitale postkasse.
Samrådets CVR-nummer lægges på hjemmesiden.
3. Økonomi
Den ser fin ud – det ser ud til at de budgetterede udgifter holder.
Der er bevilliget penge til annonce i forbindelse med valgmødet 4.11.
4. Fra udvalgene
Møllens Venner:
Der afholdes julemarked den 24. nov.
Multihuset:
Intet nyt
Trafik og veje:
Peter har deltaget i flere møder vedr. cykelstien fra Uggerhalne. Der er afsat penge på kommunens
budget til strækningen fra Uggerhalne til Vodskov. Strækningen fra Uggerhalne til Grindsted
afholdes lokalt. Vi skal lige huske at pengene IKKE er bevilliget endnu.
Ændringerne af bybuskørslen til Grindsted med skift til mindre bus ved rundkørslen ved Vodskov
Kirke vækker undren og fungerer ikke optimalt.
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Grønne områder:
Vi holder os til referatet med stadsarkitekten i forhold til forbedringerne rundt i byen.
Der sker lidt hen ad vejen.
Vodskov Skole:
Det nye ventilationssystem er snart færdigt. I forbindelse med det arbejde blev der etableret nyt
brand-melde-system og tyverialarmsystemet er opdateret også.
Vodskov Fremtid:
De sidste ting er ved at være på plads i forhold til ansøgningen til Bygge- og Anlægsfonden – hvor
der er frist 15. november. Der mangler lidt vedr. finansiering med der er håb om løsning på det
snarest. Teknikerne er ved at være klar til at sende i licitation til totalentreprise.
Hvis alt går vel ventes byggeriet færdigt forår/sommer 2015.
Hammer Bakker:
De nye info-tavler er ved at være færdige og nye vandre- og cykelstier bliver færdige 2014.
Adressebog/velkomstfolder til nye borgere:
Intet nyt
Byporte:
Intet nyt
Limfjordsløbet:
Afholdes 25. maj 2014 – samme dag som EU-valget.
Skolen deltager i Limfjordsløbet og alle håber på plads og rum til både løbere og vælgere 
Open by Night:
22. maj + 28. august 2014
Diverse foreninger:
Fitness foreningen er etableret og kører med fin tilslutning
Sct. Hans aften:
Erhvervsforeningen deltager aktivt – i samarbejde med Samrådet. De søger tilskud igen næste år.
Juletræ tændes:
Intet nyt.
Borgermøder / offentlige temamøder:
Der afholdes valgmøde den 4. november i Vodskov Hallen med lokale repræsentanter
samt Tina French Nielsen og Thomas Kastrup-Larsen
Hjemmeside:
Valgmødet er lagt på Hallens og Samrådets hjemmesider, samt Vodskov.net
5. Evt.
Antennen i bakkerne har skiftet udseende – det undersøges hvad der er årsag.
NÆSTE MØDE: 4. december kl. 19.00 i Vodskov Hallen

2

