Referat fra mødet tirsdag den 1. december 2015 kl. 19.00 i Vodskov Hallen
Deltagere: Peter Lindholt, Jesper Nyborg, Bent Iversen, Knud Larsen, Jytte Laden Nielsen,
Henning Pedersen, Erik Sørensen, Erling Larsen og Karin Madsen
Afbud: Ole Wæhrens
Valg af mødeleder:
1. Godkendelse af referat
 Godkendt
2. Siden sidst
 Foreningsmøde den 23. november gik godt og der var et fint fremmøde.
 Facebook Vodskov By - Der skrives ud til foreningerne vedrørende en ildsjæl/frivillig, som vil
være administrator på Vodskov By Facebook side på vegne af egen forenings vegne.
Facebook siden er et godt supplement til andre medier. Jytte laver et udkast til et brev til
foreningerne, som en opfodring til at blive aktive administrator på Vodskov By Facebook.
3. Økonomi
 6500,00 kr. tilbage til april.
Jytte har et forslag til en øremærkning af 1500,00 kr. til grønne arrangementer (annoncering).
Gennemgang af budget foregår i april.
4. Fra udvalgene:
 Møllens Venner – Intet nyt
 Multihuset – intet nyt
 Trafik og veje – Ønske om orientering til samrådet ved trafikale ændringer, for at samrådet
kan informere Vodskovs borgere. Knud kontakter Mads Duedahl, Rådmand, for at få dialog
og information til Vodskov.
 Grønne områder – Højt hegn fjernet og beplantning kommer til forår samt bane til spydkast.
 Vodskov skole – Ansøgning om midler til skolegård/mellembygning/aula til et
familieaktivitetsområde og park. Der ønskes en kort tekst fra Vodskov samråd for at yde
opbakning til projektet. Peter har sørget for dette.
 Vodskov Kultur og Idrætscenter (VKI) – Projekt kultur9310 ligger stille. Forsøger at skaffe
kulturelle arrangementer til VKI. Jan Levin, Bruno Hansen og Knud Larsen samarbejder med
konsulenter og Vodskov Erhvervsforening samt muligt samarbejde med FOF.
 Hammer Bakker –
- Foredrag projekt Hammer Bakker afholdes i Sulsted onsdag den 2. december.
Derudover er der 2x årlige arrangementer samt naturture i Hammer Bakker.
- Vandtårn - Erling, Erik og Ole Schwarz har søgt pulje og opnået 50.000,00 kr.
Lions Klub finansierer egenbetaling med et engangsbeløb på 5000,00 kr.
Niels Bell støtte op om projektet. Der er søgt tilbud fra arkitekter. Workshop laves i det nye
år for at finde interesserede aktører til vandtårnet. Muligt samarbejde med Urania
Observatoriet.
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Undersøger om der er strålingsfare fra mobilantenne. I dialog med Aalborg Kommune.
Som siger der ikke er er strålingsfare.
Limfjordsløbet – Samrådet ønsker tættere samarbejde. Jytte tager kontakt til Road Runners,
som arrangører af Limfjordsløbet.
Open by Night: Næste gang er i sidste torsdag i maj 2016 – altså den 26. maj. Vodskovs
Venner vil gerne lave et arrangement over flere dage, fx med revy og halfest mm.
Diverse foreninger – Hjertestartere i byen. Knud arbejder på at starte en Bringerklub og der
skal skaffes 10-15 personer. Erfaringer er gode i Sindal. Region Nordjylland administrer det
og evt. kursus kan laves for kontaktpersoner. Vodskov Samråd bakker op om initiativet
Sct. Hans aften – arrangementet i 2016 afholdes som tidligere år.
Hjemmeside – Vodskov.Net bliver lavet om snarligt, så det kan ses på smartphones og tablet.
Henning vurderer at det nye design vil være nemt at opdatere.
Borgermøde/offentligt temamøde – Knud kontakter Mette vedr. opdatering om byens
udvikling.
Grønne Agenter – Jytte fik ved halvårligt samrådsmøde informeret de andre samråd i
området.

5. Drøftelse om nyt logo eller banner som kan bruges i forbindelse med Vodskovs Samråds
arrangementer. /Alle
Jesper har fået lavet et banner og fået pris på beachbanner. De kan bruges til udendørs- og
indendørs arrangementer, så Vodskov Samråd bliver set. Der kan ansøges hos Spar Nord fonden.
Knud kontakter Steen hos Spar Nord.
6. Evt.
Indkaldelse til generalforsamling i Vodskov Samråd
- Engagering af nye kræfter evt. via flyers og anden information.

Næste samrådsmøde er generalforsamling mandag den 1. februar kl. 19.00 i Vodskov hallen
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