Referat fra tirsdag den 23. august 2016 kl 19.15
Afbud: Jesper Nyborg, Erik Sørensen
Thomas mødte 19.45
Næste møde: Mandag den 3. oktober kl 19.15
Referatet fra seneste møde formelt godkendt (har ligget på hjemmesiden siden primo juni).
Emne
Vodskovs udvikling:
Alle samråd modtog i juni brev fra kommunen (dateret 23. juni) med tilbud om et møde om
byernes udvikling i løbet af efteråret. Evt. ønsker og en dagsorden havde deadline 29. august.
Der herskede tvivl om hvorvidt mødet erstatter det møde, som Vodskov Samråd tidligere har fået
stillet i udsigt under seneste møde med forvaltningen.
Opgaven med at afklare dette er pålagt Knud Larsen.
Sammen med formand Peter Lindholdt giver han rettidig besked.
Samrådet enedes om at sige ja til et møde hvor flere af kommunens afdelinger tilsyneladende vil
stille op. Vi vedtog følgende dagsorden:
1. Opfølgning på Udviklingsplaner for Vodskov dateret 6. december 2012 til Teknik- og
Miljøforvaltningen. Specifikt:
a) Omfartsvej
b) Byggemodning/udstykning af kommunal jord på sydsiden af Langbrokrovej (ml. skoven og
vejens 90 grader knæk, dvs skråt over for Gøgeurtvej)
c) Erhvervsbyggegrunde efterspørges. Hvor vil kommunen anvise dem?
Specifikt : Hvorfor det ikke lader sig gøre langs motorvejen. (Statslige regler jf. mødet i juni 2016
med embedsmænd og politikere). Men hvorfor kan der udbygges ud til motorvejen ved Kvickly og
længere inde i Nørre Uttrup og ikke i Vodskov?
d) Seniorboliger: Omdannelse af Depot-området på hjørnet af Drøvten og Valnøddevej til
Seniorboliger.
2) Det grønne område på hjørnet af Brorsonsvej og Henrik Stampes Vej (over for VKI) : Kan her
bygges tæt lave boliger?
Vil være velegent for ældre på grund af beliggenheden.
3) Renovering af hovedgaden i Vodskov, herunder fortovene.

Økonomi:
p.t. udestående regninger til VKI for forplejning.
Overslag: Min. 3000 endnu ikke disponeret i perioden frem til ny betaling i april/maj 2017.
Siden sidst:
Thomas G. Haugaard orienterede: Arbejdsgruppen for en byfest efter Hammer Bakker
institutionernes traditionsrige sommerfest torsdag den 25. august måtte konstatere, at der
manglede min 15.000 kr til en godt koncertnavn.
Har søgt midler hos 40 virksomheder og fonde. De lokale gav nogle tilsagn, men der kom ej støtte
fra fonde og udenbys virksomheder.
Mødet 22. juni mellem samråd, politikere og forvaltning:
Stort fremmøde fra alle parter.
 Justeringer på vej om kommunale udbud inden for lovens rammer. Emnet overlades til
Erhvervsforeningen.
 3. Limfjordsforbindelse. Kommuen henviser til hjemmesiden
http://3limfjordsforbindelse.nu/
 Uenighed samrådene imellem om at ønske høringspligt fra kommunens side i alle sager.
(NB: Forslaget er siden faldet ved behandling i byråd)
Folkedansertræf for lokale klubber den 16-18. juni 2017 ønsker at danse i Vodskov. Samrådet har
forslået et antal mulige dansesteder.
Peter Lindholdt orienterede om brev fra Aalborg Renovation om nye containere og sortering af
affald fra 1. oktober. Nogle har fået brev herom i deres E-post.
F 10 Finans i Vester Hassing hare forespurgt om samrådet vil være medarrangør af møde. Enighed
om at svare nej.
Nye aktiviteter/projekter:
Kultur 9310: Forventer stiftende generalforsamling i sep
Vandtårn: Afventer udkast fra kommunen til lejekontrakt. Overvejer møde med
Erhvervsforeningen mhp at benytte tårnet til repræsentation Derefter workshop med deltagere
fra de grupper, der p.t. har meldt sig som interesserede brugere.
Betonkunst: De samråd, der deltager i projektet, modtager hver tre "skulpturer" til opstilling i
efteråret. Der er fundet 3-4 mulige placeringer. Afhænger af de modtagne skulpturer.
Hammer Bakker: Aalborg Kommune bidrager nu med fire guidede naturture som supplement til
Hammer Bakker projektets egne ture. Turene annonceres sammen. Kan læses på hjemmesiden:
http://www.oplevhammerbakker.dk/kalender.html
Kommunikation: Foreløbig 10 foreninger benytter nu den fælles Vodskov By facebook side. Men
der er plads til flere!!! I alt 47 klubber og institutioner i byen er registreret med email.
De vil i løbet af september får nyt brev med opfordring til at benytte den fælles side.

Faste begivenheder:
Sct. Hans Aften
Vellykket i forhold til regnvejret. 150-200 deltagere. Rigtig god lyd fra Vodskov Kirkes Pigekor. Stor
tak til pigerne - også for at synge for den genfundne Midsommmersang for Vodskov skrevet af
daværende læge Erling Fischer i 1951.
Byens foreninger:
Jette Philipsen: Fodbold og håndbold kommer snart med en melding om fremtiden for Vodskov
Idrætsforening.
Anne Birte Ryberg : Senior Sport i Vodskov vokser. Nu 5 hold - fire i VKI og et på Liselund. Der er
hold i yoga, pilates, badminton, motion og gymnastik
Eventuelt:
Ingen bemærkninger

Alle møder begynder kl 19.15 i VKI.
Næste møder: mandag den 3. oktober 2016 og mandag den 28. november 2016
Tirsdag den 31. januar 2017 (Generalforsamling)

