
 

 

Referat tirsdag den 11. april 2017 (fremrykket møde)  
 
Afbud: Thomas Haugaard, Erling Larsen   
 
Næste møde: Tirsdag den 6. juni 2017 kl. 19.15 i VKI 
 

 

Emne 

Referat godkendt 
 

1) Revision af kommuneplan for Vodskov: 
Arbejdsgruppens tilfreds med kommunens referat, se mail frra 30. marts.  
Især tilfredshed med at hovedgadens renovering bliver indarbejdet plus foreslåede byggeområder 
indarbejdes. Samrådet lovet en gennemgang med tekniker om nødvendige vedligehold i byen. 
Ingen yderligere kommentarer. 
Selve udkastet til ny kommuneplan for Vodskov forventer forvaltningen at sende ud til efteråret – 
inklusive det lovede borgermøde.  
 

2) El-cykel projekt: 
Jytte orienterede om at det er lige op over med en afgørelse. Projekt til mellem 60-80.000 kroner 
og gratis udlån af 5 elcykler og to almindelige cykler i en periode på minimum et år.  
Der er søgt om lokal medfinansiering hos Lions Hammer Bakker. Enighed om også at forsøge 
Erhvervsforerningen. Jytte sender materialet til repræsentanten Leo Nielsen.  
 

3) Grøn omstilling:  
Forslag om foredrag ud fra en økonomisk, politisk, etisk og personlig vinkel. Enighed om at Jytte 
kan arbejde videre med ideen i samarbejde med Vodskov Grøn Kirke ved menighedsrådsmedlem 
Nils Bell. Evt. i samarbejde med så mange som muligt: Biblioteket, VKI, erhvervsforeningen og 
Kultur 9310.  
 

4) Halvårsmøde med politikerne – formøde i Egense den 18. april:  
Peter deltager, evt Knud: Emne: Generelt et problem at kommunen har hævet niveauet for 
"ujævne fortove" fra 1 cm til 3 cm. Bør påtales. Duer ikke for gangbesværede og kørestolsbrugere 
og såmænd heller ikke for andre med besvær med balancen.  
Desuden ønsker samrådet at de øvrige er med i en henvendelse til NT med forslag om at sætte 
cigaratskod-holdere op ved busstoppe stederne. Ren By kampagnen viste, at det flyder helt vildt 
med cigaretskod ved de fleste stoppesteder i byen.   
 
  



5) Vandtårnet: 
Gruppen har sendt ca. 70 indbydelser til aktører, herunder private virksomheder, der kan være 
interesserede i at benytte Vandtårnet i Hammer Bakker. Workshop den 15.maj med tilmelding. 
Park og Natur har meldt deres ankomst.  En realisering kræver mindst 1,3 mio. kr.  
Indbyder til workshoppen er alle seks samråd omkring bakkerne og kommunens konsulent Lisbeth 
Machholm deltager (hun er også med i Landsbyklynge samarbejdet)  
Aftale om brugsrettiighed og sagfører kyndig vedtægtsforslag foreligger allerede.   
   

6) Landsbyklyngen:  
Erling Larsen er indtrådt i den nystiftede styregruppe.  
 

7) Ren By kampagnen: 
Cigaretskod: Se pkt. 4 
Evaluering: Desværre var vi for optimistiske i år: Vi samlede ca samme mængde som de tre 
foregående år. Derfor enighed om at vi næste år vender tilbage til en offentlig indsamlingsdag – 
formentlig en søndag som vi plejer.  
Til gengæld har vi fået større synlighed i år. Et billede og en tekst på byens Facebook side viser at 
den begivenhed nåede ud til 1450 Facebook brugere.   
Bør fortsat arbejde på at involvere skolen og områdets andre institutioner for såvel børn som 
brugerne af Hammer Bakker bygningerne.  
Jytte har henvendt sig til NT og Park og Natur og Eniig om det særligt beskidte sted ved busstop St. 
Tingbakke/cykelsti/Transformator station. 
  

8) Cykelsti Vodskov-Vestbjerg:  
Vi havde en længere snak om fordele og ulemper ved forskellige løsninger på cykelsti mellem 
Vodskov og Vestbjerg: Tingvej, 2 minus 1 vejbane og alternativ rute syd om byerne diskuteret.  
Peter og Finn tager kontakt til Vestbjerg Samråd mhp. at prioritere en Tingvejs løsning begrundet i 
den store trafikmængde og at begge byer foreslås udbygget med boliger i retning mod hinanden.  
 

9) Eventuelt: 
 
A) Beton skulpturer:   
Der foreligger godkendelse fra kommunen til de ønskede opstillingssteder.  Erik sørger for det 
praktiske sammen med Peter og Ole, alternativt Dorte og Jytte. Erik kontakter selv Vodskov Avis.  
   
B) Open by Night bliver henholdsvis torsdag den 18. maj og torsdag den 31. august 
 
C)  Anne-Dorte Krog  deltager i Centermødet i Gandrup den 2. maj kl. 17-20. 
 
D) Aalborg Kommunens frivilligheds/ildsjæle møde med nyt om fondsdata base foregår den 26. 
april. Erling Larsen deltager.  
 
E) Nyt FU medlem fra idrætsforeningerne bliver Ann Veiby Held fra håndbold. 
 
F) Ønske om at endelig dagsorden sendes ud dagen før mødet. Sekretæren prøver at 
imødekomme ønsket.   
 



G) Legepladsen ved Den Røde Gård: Anne-Dorte Krog har henvendt sig til Park og Natur og der 
foreligger positive svar på de nødvendige reparationer. ADK følger op. Vi blev i samme ombæring 
også lovet et BeachVolley net.   
 
H) Kultur: Enighed om at Anne Birte kontakter kommunes konsulent Bramwell Flyckt mht. 
udsmykning af ”Trekanten” i forbindelse med renovering af hovedgaden og for at få kulturen ind i 
forbindelse med revision af kommuneplanen for byen.    
 

  
Referent: Sekretær Jytte Laden Nielsen 


