Referat fra mødet onsdag den 4. marts 2015 kl. 19.00 i Vodskov Hallen
Deltagere: Erling Larsen, Bent Iversen, Erik Sørensen, Henning Pedersen, Peter Lindholt, Jesper Nyborg,
Jytte Laden Nielsen, Knud Larsen, Karin Madsen
Afbud: Ole Wæhrens
Valg af mødeleder:
1. Godkendelse af referat
Godkendt
2. Konstituering af bestyrelse
Formand: Peter Lindholt
Ansvarsområder: Bibeholder nuværende poster og får kontakt til Aalborg Kommune
Opdatering af ansvarsområder til øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Ole Wæhrens tildeles
 Trafik og veje
Jytte Laden Nielsen tildeles
 Kontakt til Multihuset
 Grønne Agenter
 Ren by
 Limfjordsløbet
Knud Larsen tildeles
 Borgermøde/ Offentligt temamøde
 Juletræ for børn
Vodskov fremtid ændres til Vodskov Kultur og Idrætscenter
Jesper Nyborg tildeles
 Sankt Hans Aften
Erik Sørensen tildeles
 Vandtårn i Hammer Bakker
Streges for søgning af midler + adressebog
Erling Larsen tildeles
 Vandtårn i Hammer Bakker
 Samrådets repræsentant i Projekt Hammer Bakkers styregruppe

3. Siden sidst
Foredrag med Jens Arentzen. Dato skal findes og der blev enighed om en dag i uge 39.
Jesper melder tilbage på mail, hvilken dato der bliver aftalt med booking.
Der afsættes penge til annoncering. Jesper snakker med Vodskov Avis vedr. annoncering.
Arrangementet afholdes i VKI.
Møde om Mit Kvarter – Erling deltager den 5. marts
Formøde til samrådsmøde Jesper og Peter deltager og muligvis Knud.
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4. Økonomi
Der afsættes penge til Jens Arentzen arrangement samt annoncering
Ansøgning sendes vedr. 15.000 kr. fra Aalborg Kommune
5. Fra udvalgene:
Møllens Venner – intet nyt
Multihuset – intet nyt
Trafik og veje
Grønne områder
Vodskov skole
Vodskov Fremtid – ændres fremtidig til Vodskov Kultur og Idrætscenter (VKI)
Knud informerer at Park og Natur kigger på hegn om sportsplads og melder tilbage med status.
Hammer Bakker – Vandtårn – der ansøges om økonomi hos AK-Kulturforvaltningen.
Aalborg kommune har ansøgt Fredningsnævnet om tilladelse til at etablere mobilantenner i
vandtårnet.
Der er derfor rejst en midlertidig mobil mast ved Ældre-Handicapforvaltningen på Storemosevej.
Aalborg Kommune får besked ultimo marts om de får tilladelsen.
Byporten - slettes
Limfjordsløbet – 25. maj (2. pinsedag)
Open by Night: 28.5 + 27.8 2015
Diverse foreninger
Sct. Hans aften
Juletræ for børn i hallen – punktet kommer ind under punktet VKI og slettes her
Hjemmeside – Henning informerer, at mail-adressen info@vodskovsamraad.dk der er på
Samrådets hjemmeside, er sat op til at sende til Peter, Knud, Erik, Jesper og Ole i Samrådet.
Borgermøde/offentligt temamøde – Forslag: Kriminalforsorgen laver et møde hvor de informerer
om deres tilflytning til Vodskov. Erhvervsforeningen har møde med dem den 9. juni med
rundvisning. Kriminalforsorgen (KF) flytter ind 1. april 2015, beboere flytter ind 1. maj 2015.
Knud kontakter KF for et møde. Knud sender mail til Peter, når han ved besked om evt. møde.
Valgmøde- Der kontaktes 4 store partier. Ordstyrer skal findes.
Alle udvalg blev gennemgået med henblik på årsberetningen. Udvalget Byporten slettes, da der
ikke sker noget nyt p.t. Udvalget kan etableres igen, hvis der bliver behov senere.
6. Vision for bæredygtigt og grønt Vodskov / Jytte Laden Nielsen
Jytte gennemgik idé forslag til Årets grønne gang i Vodskov – 2015 se vedhæftet bilag.
Jytte henvender sig til diverse foreninger.
Ansøgning om 500 kr. til Ren dag: Aalborg Kommune stiller container til rådighed samt støtter med
500 kr. Jytte kontakter Aalborg Kommune inden 19. april og skriver tekst til Vodskov avis vedr.
arrangementet. Kontakter spejdere og Løbeklubben.
Erling skaffer sække til Ren dag.

7. Parkeringspladser ved VKI /Mailkorrespondance 12.12.14 fra Lars Kjeldgaard
Vodskov Samråd er ikke blevet hørt vedr. grunden som pt. bruges til p-pladser.
Grundes udstykkes og sættes til salg pr. 1. august 2015. 4 grunde udstykkes.
Der bliver 70 p-pladser der kommer til at tilhøre hallen.
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8. Evt.
Planlægning af Vodskov Samråds møder 2015





Tirsdag den 12. maj
Tirsdag den 25. august
Onsdag den 30. september
Tirsdag den 1. december

Generalforsamling 2016
 Onsdag den 20. januar
Næste samrådsmøde er tirsdag den 12. maj kl. 19.00 i Vodskov hallen
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