
 

Referat fra mandag den 3. oktober 2016 kl. 19.15 
 

 
Afbud: Jesper, Dorte og Knud 
 
Næste møde: Mandag den 28. november 
 

Emne 

Referatet godkendt 
 

Vodskovs udvikling: Se punktet under Siden Sidst  
 

Økonomi: 
Kasserer skriver i mail før mødet: 
Vores kassebeholdning var pr 5/9:  11.001,97 kr. 
Planlagte udgifter 
GE scanningskoder            1500,00kr 
Jule træ i hallen.                1000,00kr 
Evt. hjerteløber annonce 1000,00 kr. 
 

Siden sidst:  
Samrådet er indkaldt til et kommende møde med forvaltningen fredag den 7. oktober kl 13:  
Vi prioriterede følgende: 

1. Vi påpeger endnu engang det fælles forslag fra samråd og erhvervsforening fra december 
2012 om Vodskovs udvikling inkl. mulighed for erhvervs- og boligbyggeri.  

2. Aflastning af Kirkevej. Ældre – Handicap forvaltningen er siden forslagets fremkomst flyttet 
til Hammer Bakker med ca. 200 medarbejdere og optager reelt mere p-plads end mens 
bygningen blev anvendt til SOSO-uddannelser.  

3. Det er nyt for samrådet, at forvaltningen planlægger ny børnehave i Vodskov i 2017/2018 
(nyhed i Nordjyske i forbindelse med budgettet). Der forespørges på mødet – men ellers 
påpeger samrådet, at det eksisterende område udlagt til institutuioner over for VKI og 
skolen er oplagt placering.  

4. Renovering af hovedgaden og fortove  
  

Siden sidst fortsat: 
Som sagt er vi overrraskede over at læse i avisen, at B og F forvaltningen i 2017/18 planlægger ny 
børnehave i Vodskov.  

http://www.vodskovsamraad.dk/udviklingsplaner_2012.pdf


 
Affald/skrald : Vi afventer mere præcis info fra kommunen som forventes at komme som en 
vejledning med den nye container.  
 
Cykelsti til Grindsted: Peter orienterede om cykel åbning/indvielse lørdag den 8. oktober 

Projekter/aktiviteter: 
 
Vandtårn: Kommunen har sendt et udkast til brugsaftale den 6/9-16. 
Den er i færd med at blive rettet til. 
Work shop med forventede brugere ventes holdt i november. 
 
Fortsættes projektet indtræder Thomas i arbejdsgruppen med henblik på at søge fonde for at 
rejse den nøvdendige kapital til ny indvendig trappe mm.   
 
Beton-kunst: den 25-28 oktober fremstilles de første værker til foreløbig tre placeringer i Vodskov 
 
Grønne Agenter: Evalueringsmøde om den kommunale bæredygtighedsfestival den 27. oktober. 
Efterfølgende evt efterlysning af personer, som vil være med i arbejdsgruppen for grøn omstilling. 
 
Hammer Bakker Projektet: Naturture planlagt og med i den kommunale naturguide. Særlige arr. 
kan evt arrangeres ved henvendelse til projekt Hammer Bakker. Erling deltager for VS.   
 

Faste begivenheder: 
Juletræ i VKI: Tidligere besluttet at vi forsøger at slå på tromme for tilmelding. Hvis det ikke 
lykkes, skrottes arrangementet fra og med næste år. Jette, Knud og Jytte mødes for at drøfte 
udformningen. 
 

Byens liv: 
 
Foreninger: Fodbold og Håndbold har nu fået hvert sit CVR nr., dvs. delingen er gennemført.  
 
Kultur 9310: Der indkaldes til stiftende møde den 25. oktober.  
 

Eventuelt: 
Hammer Bakker som institution fejrer 100 års dagen den 15. november med en særgudstjeneste 
og efterfølgende pålægskagemand i hallen mellem kl 12 og 14, - primært for beboere og 
medarbejdere, men byens borgere må gerne hilse på. 
 

Næste møde: mandag den 28. nov. 2016 kl 19.15. 
 
Tirsdag den 31. januar 2017  (Generalforsamling) 

 

 


