Referat fra Samrådets møde onsdag den 14. maj 2014 kl. 19.00 i Vodskov Hallen
Deltagere: Lars Kjeldgaard, Knud Larsen, Erik Sørensen, Jesper Nyborg, Bent Iversen, Erling Larsen, Henning
Pedersen, Karin Madsen
Under pkt. 1: Jytte Laden Nielsen
Afbud: Ole Wæhrens, Peter Lindholt
Valg af mødeleder:

1. Jytte Laden Nielsen orienterer om Vodskov - en by i harmoni - med sin energi! Grønne Agenter i
Vodskov - en bæredygtig ide? Jytte fremlagde tanker og visioner for Grønne Agenter.
Hendes tanke er, at de Grønne Agenter skal fungere som formidler og brobygger for genbrug og
genanvendelse af affald for lokalområde og byråd/kommune.
Vodskov Samråd bakker op om initiativet og Knud foreslår, at Grønne Agenter bliver en afdeling
under Vodskov Samråd.
Samrådet foreslår Jytte, at hun er tovholder på projektet. Jytte vil skrive til miljøchefen for Aalborg
Kommune og sætte Lars på CC.
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Siden sidst
NemID log in fungerer og er med valg af koder nemme, at overdrage til fremtidig brugere.
4. Økonomi
Alt OK
5. Fra udvalgene:
Møllens Venner: intet nyt
Multihuset: Til efteråret kommer det op i byrådet. Meldingen er, at det kører videre og
projektet er betinget af, at de er med.
Trafik og veje: Knud tager kontakt til Bodil Have for at få en status på ændring af offentlige
busruter igennem Vodskov. Der gives besked til Erik, når der er et svar.
Grønne områder: Affaldsindsamlingen søndag den 4. maj forløb fint, ca. 40 deltog.
Grøn parkering – Jesper sender skan af udkast til Lars/Vodskov Samråd
Vodskov skole: intet nyt
Vodskov Fremtid:
- Knud har sendt forslaget til en revideret udgave af Principper og retningslinjer for Samråd til
Vodskov Samråd. Forslaget er i høring til 23. maj og bliver behandlet i Sundheds- og
kulturforvaltningen. Samrådet afventer høringen og tager derefter kontakt til relevante
embedsmænd mht. til emner, der ønskes taget op på møde med samme.
- Lars modtager, som formand, information fra kommunen og holder øje med relevante tiltag
og informerer derefter resten af samrådet.
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- Der ar arbejdes videre med projektet på alle plan.
Hammer Bakker: Hærvejs-projektet indvies 24. maj - planlægning sammen med Aalborg
Kommune. Spejderne bakker op med mad til arrangementet.
Skiltning i Bakkerne – der arbejdes stadig med forbedringer ligesom der også arbejdes med
udsigtspunkterne.
Vandtårn i Hammer Bakker kan bruges som udsigtspunkt og udstillingslokale.
Projekt Hammer Bakker og Samrådet går sammen om en fælles plan.
Henning P har lavet et interaktivt historisk kort på
http://www.oplevhammerbakker.dk/Historiekort/historiekort.html
Byporten: intet nyt
Limfjordsløbet: 25. maj, Peter bedes kontakte arrangører i fht. skole/hold.
Open by Night: torsdag den 22. maj, samme koncept som tidligere.
Diverse foreninger: intet nyt
Sct. Hans aften: Planlægning kører fint. Båltaler er endnu ikke fastsat.
Juletræ for børn i hallen: intet nyt
Hjemmeside: intet nyt
Vodskov.net er stadig aktuel og bliver meget brugt. Jesper vil tage opfordringen om at
erhvervsdrivende opdaterer deres oplysninger med til næste møde i Vodskov Erhvervsforening.
Borgermøde/offentligt temamøde: Lokalplan tilsendt på mail af Lars 30.04.14

6. Evt.
Erling: Vodskov plages af indbrud. Der opfordres til at melde husstanden til nabohjælp.dk
(Kriminaltpræventivt råd og Trygfonden).
Forslag:
- Kunne man lave et arrangement og invitere evt. Andreas Mylund (fra Kriminalpræventivt
råd) til at informere byens borgere om hvordan man forebygger indbrud?
- Nabohjælp.dk kunne komme med en stand til Open by Night 28. august
- Næste møde for Vodskov Samråd er onsdag den 13. august.

Klik her for mere info.
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