Referat fra mødet tirsdag den 25. august 2015 kl. 19.00 i Vodskov Hallen
Deltagere: Peter Lindholt, Jesper Nyborg, Bent Iversen, Ole Wæhrens, Knud Larsen, Jytte Laden Nielsen,
Erling Larsen, Karin Madsen
Afbud: Henning Pedersen, Erik Sørensen
Valg af mødeleder:
1. Godkendelse af referat
 Godkendt
2. Siden sidst
 Henvendelse fra Vodskov Avis vedr. annonce til Open by night i Vodskov.
Har samrådet en stand? Ja, De Grønne Agenter laver en stand om bæredygtighed og der
udleveres en tipskupon som også bliver trykt i avisen.
12. november temamøde for samrådene (mail fra Peter Pindstrup den 21. august).
Forslag til at mødet afholdes i Vodskov eftersom at De Grønne Agenter har et punkt på
dagsordenen). Jytte henvender sig til Peter Pindstrup med forslaget.
 Årets bygværk 2015 – indstilling af forslag; VKI. Ole undersøger, hvordan der ansøges og
hvordan indstillingen foregår og han går videre med det.
 Jens Arentzen arrangement – der laves en kort indbydelse. Jesper kontakter Lars Balle mht.
pressemeddelelse.
Jytte laver en omtale til Vodskov Avis, skal være klar til den 11/9 for at nå deadline og komme i
ugen efter. Jesper og Anne Dorthe skal kontakte Jytte med de informationer de har vedrørende
arrangementet.
Vodskov samråd og erhvervsforeningen går sammen om annonce for 2 uger (8/9 + 15/9).
Jesper snakker med Vodskov Avis vedr. pris på annonce. Knud kontakter Anne Dorthe som
sidder i VKI’s bestyrelse og vil få hende til at lave et udkast til en annonce.
Billetter (kuponhæfter) sælges til en pris a’ 20,00 kr. inkl. Kaffe og kage. Billetter kan afhentes
tilgængelige steder så som VKI (café og bibliotek), 2 x banker i Vodskov og Super Brugsen.
Der registres antal solgte billetter, så der er styr på tilmeldte. Arrangementet afholdes i
stemningssalen og varer 2 timer.
 Tryghedsvandringer – 12. november tema møde, hvor det er med på dagsordenen. Erling deltager.
Da der blev holdt foredrag i Aalborg Kongres og Kultur Center med Andreas Mylund, var Erling også
med.
Ordningen Nabohjælp fungerer fint


Flygtninge til Vodskov – møde afholdt. Der forventes ikke at komme så mange flygtninge til
Vodskov. Der er ikke så mange ledige boliger. Samrådet afventer yderligere information.

1

3. Økonomi
 Status samlet set: Ser fornuftigt ud. Der bør være budgetoverskud ind i det nye år, da der først
kommer tilskud fra kommunen ultimo april.
 Der er lidt annonceudgifter og lokaleudgifter vedr. De Grønne Agenter og arrangementet i uge
38 til bæredygtighedsfestival. Der er økonomi til at støtte op om arrangementet den 15.
september.
4. Fra udvalgene:
 Møllens Venner – Møllen bliver ikke flyttet. Der er et forslag til et projekt med boliger og
møllen er tænkt med i det projekt.
 Multihuset – intet nyt
 Trafik og veje – Flystøj - der rykkes for svar.
-vejen ved pumpestation. Forslag er ikke taget op. Peter kontakter Lars Kjeldgaard ved
forslag til genindsendelser.
 Grønne områder – Henvendelse fra borger om mere grønt i byen. Der blev henvist til
Gandrup, som sammenligning. Der er det dog borgerforeningen, der tager sig af bypynt.
Jytte følger op på det og vender tilbage.
 Vodskov skole – Brugerundersøgelse – resultat kommer ud til forældre. Muligvis laves der
også en undersøgelse for lærer/personale.
 Vodskov Kultur og Idrætscenter (VKI) – anmoder personalet af skolen til at benytte anden pplads end den der er lige foran indgang på grund af manglende p-pladser til VKI’s brugere.
Der er dialog i gang med skolen.
 Hammer Bakker –
Projekt vandtårn; Ole Schwartz og Erling Larsen er tovholdere på projektet. Ansøgningen
om de 50.000 kr. fra Aalborg Kommune, som uddeles to gange om året, blev afslået, da
begrundelsen ikke var tydelig nok. Der ansøges igen til 1. oktober.
Lions klub vil gerne støtte med et engangsbeløb på 5000 kr.
Der er desuden mulighed for at søge støtte hos Spar Nord Fonden.
Erling og Ole laver en beskrivelse af benyttelse og drift af vandtårn.
- Vandtårn, møde, med By- og Landskabsforvaltningen. Der kommer borde/bænke op
ved de store p-pladser (offentlige arealer). De vil ikke stå for en ordning med at tømme
og oprydning dertil.
- Etablering af udsigtspunkter ved Pebermosen ved blandt andet beskæring af træer.
- Ridesti er ved at blive etableret. Dialog med Lise Knudsen fra rideskole. Opbakning fra
Aalborg Kommune. Gamle forbudsskilte fjernes. Lidt problemer med mountainbikes
der ødelægger stierne. Lodsejere er ikke glade.
- Shelterplads indkørsel, der kommer ikke bom for dog etableres en mere synlig p-plads.
 Limfjordsløbet – Godt tilløb med efter-tilmelding. Der skal gerne flere deltagere til næste år.
Jytte ville gerne have lavet en foromtale, men løbslederne kontaktede først hende efter
avisens deadline.
 Open by Night: 28.5 + 27.8 2015
 Diverse foreninger – Der er god aktivitet fra foreningerne.
 Sct. Hans aften – gik fint og god deltagelse. Båltaler var forstander fra Forsorgen. De vil gerne
involveres mere til næste år. Kan byde ind med fx oprydning.
 Hjemmeside – intet nyt
 Borgermøde/offentligt temamøde – se under punktet Siden sidst.
 Grønne Agenter – Grøn Dag/Bæredygtighedsfestival 15.9/uge 38. Der er tipskupon, hvor der
udtrækkes vinder på Grøn Dag til middag i VKI. Gæstetaler sørger Jytte for at booke. Der
tales om Stadsgartner Kirsten Lund Andersen.
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5. Facebook / Jytte Laden Nielsen
Vodskov By – facebook side fungerer som byens side. Muligvis en invitation til byens foreninger,
hvor hver forening har en ansvarlig administrator som kan lægge opslag op på facebook siden.
Henning har muligvis en oversigt over foreninger. Karin undersøger. Vodskov Bibliotek vil forsøge at
holde et møde med Tina fra TIFF og Birgitte Røgild om brug af siden.
Samrådet samler op næste gang.
6. Evt.

Næste samrådsmøde er onsdag den 30. september kl. 19.00 i Vodskov hallen
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