Referat fra tirsdag 26. april 2016 kl 19.15
Fraværende: Erik, Ole, Dorte og Erling (afbud)
Næste møde: Tirsdag den 31. maj kl 19.15

Emne
Referat godkendt
Vodskovs udvikling: Se siden sidst pkt A
Økonomi: Intet nyt (kasserer fraværende) men ingen har brugt penge siden seneste møde (se
også pkt Grønne Agenter)
Siden sidst:
A) Formøde 27. april til møde med politikere og embedsfolk i juni:
Vi prioriterede følgende punkter:
1) Muligheder for flere boliger og mere erhverv
a) private boliger - f.eks. ved et område langs Langbrokrovej
b) mulighed for også i Vodskov at placere erhvervsbyggeri ved motorvejen som i Nørre Uttrup
og andre steder. Er det en forældet støjgrænse, der forhindrer det eller hvad?
c) der mangler boliger til folk i den tredje og fjerde alder
2) Offentlige udbud - hvad sker der nu? Jf seneste referat om et ventet lovforslag, som måske
alligevel ikke er blevet til noget
B) Betonkunst: P.t. parkeret. Aalborg Kommune vil ikke umiddelbart tillade opsætning på
kommunal jord. Dog er møde i sagen aftalt til den 29. april
C) Invitation til møde med Centerråd, Bruger- og Pårørenderåd og Samråd i Nordøst torsdag den
19. maj 2016, kl. 17-20.

D) Nordjyske Medier - Aalborg redaktionen ønsker at samarbejde med samrådene om historier fra
foreningslivet og aktiviteterne i byen
Forslag: Motions og cykelklubbens mange medlemmer
Gymnastiks investeringer i redskaber til brug i Stemningssal
E) Kort bemærkning om kurset Foreningsjura: Aalborg Kommune opfatter samrådene som en
forening.

F) Jytte har via borgmester henvendt sig til NT med et forslag om at sørge for at den nye
hjemmeside og app om kollektiv trafik også kan rumme oplysninger om samkørsel. Forslaget godt
modtaget. Kommmunens grønne agent er inviteret til møde om emnet.
G) Henvendelse fra Thomas Haugaard om at repræsentere
institutionerne i Hammer Bakker i Samrådet. Thomas bor selv i byen.
Vodskov Samråd siger VELKOMMMEN til vores nye medlem.

Projekter/nye aktiviteter
VKI: Knud oplyser at der arbejdes på at stifte Kultur9310 Vodskov inden sommerferien.
Vandtårnet: Der er aftalt møde med Aalborg Kommune om overdragelse og betingelser for
Vandtårnet til den 19. maj
Hjertestarter: Byens har fået 24 hjerteløbere, hvoraf de relevante bliver aktiveret når der er
opkald til 112.
Vedtaget af der kan bruges 1000 kr på annonce
Grønne Agenter: Ren By samlede samme mængde affald som sidste år.
Ca 12 deltog i regn og blæst. Rigtigt meget affald fra fastfood på Rærupvej. Overvejelse om at
kontakte McDonald.
Besluttet at det p.t. ligger uden for vores virkefelt.
Aalborg Kommune donerede 500 kr til indsamlingen, som vi brugte til annoce i VA og til handsker
til de frivillige.
Pension Hammer Bakker bagte boller - VI Fodbold lagde hus til.
Tak til begge parter.
Logo - Knud fremsender mail med nyt logo forslag
Open by Night torsdag den 26. maj: Kommunen kommer måske og fremviser de nye
affaldscontainere og evt medfølgende info
Der arbejds på at den vanlige Open by Night i august bliver til en byens koncert i skoven. Datoen
svarer til samme dag som der er sommerkoncert i Hammer Bakker. Lydanlæg mm kan så blive
stående
Limfjordsløbet søndag den 22. maj : p.t. intet hørt siden vores henvendelse primo februar
Sct Hans Aften, onsdag den 22. juni : Årets taler bliver ældre handicap rådmand Thomas Krarup den forvaltning bor jo nu i den centrale tidligere institutionsbygning
Musik forslag: Vodskov Kirkes Kor
FDF laver snobrød for børnene.

Status institutioner og foreninger
Vodskov Skole: Legepladsen ved aulaen renoveres og der skal ske en omflytning af lokaler/klasser
Byens foreninger: VI - her har både fodbold og håndbold vedtaget af få en fælles overbygning med
formand, kasserer, sekretær og et medlem fra hver af de to nuværende bestyrelser. I første
omgang fortsætter man med seperat økonomi.
VI Fodbold har netop fået besked fra Nørhalne Cup om de alligevel ikke i år vil benytte Vodskov
Stadion til kampe. VI skal dog fortsat stå for indkvartering på Vodskov Skole men til halvt så
mange hold som sidste år. Mange frivillige skal nu kontaktes om afbudet fra Nørhalne.
Eventuelt: Ingen bemærkninger

Næste møder: - Alle møder begynder kl 19.15 i VKI
tirsdag 23. august 2016
mandag den 3. oktober 2016
mandag den 28. november 2016
tirsdag den 31. januar 2017 (generalforsamling)

