Referat fra Samrådsmødet onsdag den 22. oktober 2014 kl. 19.00 i Vodskov Hallen
Deltagere: Ole Wæhrens, Erling Larsen, Bent Iversen, Erik Sørensen, Henning Pedersen, Knud Larsen, Birgit Kastbjerg
Afbud: Lars Kjeldgaard, Peter Lindholt, Jesper Nyborg

Valg af mødeleder: Knud Larsen
1. Godkendelse af referat
Godkendt
2. Siden sidst
Diverse henvendelser fra Aalborg Kommune bl.a. ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” og en
spørgeskemaundersøgelse om mobil – eller bredbåndsdækning. Flere havde svaret på og gjort
opmærksom på manglende eller mangelfuld dækning. Ole undersøger om Samrådet kan presse på for at
forbedre dækningen.
6. november afholder kommunen et temamøde om fundraising. Erling deltager.
19. november temamøde for alle samråd. Knud deltager – måske også Erik
3. Økonomi
Budgettet holder – måske bliver der en sum, der evt. kan overføres til næste år.
4. Fra udvalgene:
Møllens Venner: intet
Multihuset: intet
Trafik og veje: Jesper vil du undersøge, hvor referatet fra fællesmødet med kommunen befinder sig?
Grønne områder: intet
Vodskov skole: intet
Vodskov Fremtid: 80 % af etape 1 er ved at være på plads. Byggetilladelsen til tilbygningen er ikke helt i
hus. Der arbejdes ihærdigt på sagen. Ny forventet åbning i maj eller juni 2015.
Hammer Bakker: Om forandring af Vandtårnet til udkigstårn kan siges at vi holdt opstartsmøde torsdag
den 2. oktober. Deltagere var: Niels Bell, Vodskov Vandværk; Ole Schwarz, Projekt Hammer Bakker; Erik
Sørensen, Lions Club/Vodskov Samråd; Jørn Sundby, Museet i Hammer Bakker; Erling Larsen, Vodskov
Samråd/Projekt Hammer Bakker.
Byporten: intet
Limfjordsløbet: intet
Open by Night: intet
Diverse foreninger: intet
Sct. Hans aften: intet
Juletræ for børn i hallen: der bliver juletræ for børnene.
Hjemmeside: det går stadig trægt med opdateringer på Vodskov.Net trods Hennings egne initiativer og
ihærdige indsats.
Borgermøde/offentligt temamøde: intet
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5. Evt.
Hjemmesider – hallen/vodskov.net/bibliotek/multihus - hvor skal Vodskov samles? BKa
Der arbejdes videre med en fremtidig plan for en fælles eksponering af arrangementer og tiltag i byen.
KULTUR 9310 / Vodskov Venner
Foreningen KULTUR 9310 er på vej. Der arbejdes på at bemande udvalgene. Så nu er der tid til nye ideer
og ønsker. Kontakt til Erik Dahl på ed@erik-dahl.dk og arbejdsgruppe hos Vodskov Venner.
På næste møde kommer KULTUR 9310 på som punkt under ’Fra udvalgene’ og der findes en talsperson
der til.

- Næste møde for Vodskov Samråd er onsdag den 3. december.
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