Afbud: Finn Rasmussen, Erik Sørensen, Anne Dorte Krog, Thomas G. Haugaard og Ann Veiby
Næste møde: Tirsdag den 26. september 2017 kl. 19.15 i VKI
Siden sidst: Samrådets sammensætning
Anne Birte Ryberg udtræder af samrådet af personlige årsager.
Thomas G. Haugaard udtræder ligeledes af personlige årsager. Thomas vil
dog fortsat være tilknyttet samrådet som ressource person i konkrete sager
som f.eks. Vandtårnet og som kontakt til institutionerne i Hammer Bakker.
1) Open by Night
Bemandingen torsdag den 31. august vil være:
På trekanten sammen med kommunen: Ændring af hovedgaden og ny
trekant plus præsentation af skitser af Vandtårnet: Peter, Knud, Erik og Erling
Hos Vodskov Cykler om elcykel projekt: Dorte og Jytte
2) Vandtårnet
Der er lavet nye arkitekt-skitser efter workshoppen den 15. maj med
Erling og Erik
interesserede brugere. Samrådet er klar til at præsentere de fire skitser.
I løbet af efteråret skal der laves forarbejde til en facebook side hos
Realdania mhp siden hen at kunne søge midler til etableringen af vandtårnet
som rekreativ bygning med udsigtsplatform. Facebook præsentationen
deadline meldes først ud senere på året.
3) Ændring af Vodskovvej
By- og Landskabsforvaltningen arbejder med en mere cykelvenlig udgave af
hovedgaden omend de forslag, som samrådet har præsenteres ikke kan
realiseres. Der ventes at komme nyt slidlag på hovedgaden (via bevilling fra
anden kommunal kasse)
Ændringerne – herunder ny udformning af trekanten – ventes at ske til
foråret 2018.

Peter, Knud, Erik og
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4) Ideen om kunst på trekanten har kommunen fulgt op med et forslag til en do
lille bypark. Begge muligheder er i spil. Ang. kunst andet steds i byen – f.eks.
rundkørsel vest for byen, tages det op, når ideer måtte opstå.
5) Klynge-projektet Hammer Bakker
Langholt har trukket sig fra klyngen. Kommunikationsgruppen er langt
fremme med arbejdet med en fælles hjemmeside for klyngen og for
samrådene.
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Grundet Langholts udmelding har formanden for styregruppen ønsket de
tilbageblevne samråds tilkendegivelse om de fortsat ønsker at gå videre eller
stoppe projektet.
Enstemmighed om fortsat opbakning.
Praktisk: Finn ledsager fremover Erling til styregruppemøder og de melder
ud, når der er brug for indsats fra andre samrådsmedlemmer.
6) Kommunalvalget den 21. november
En arbejdsgruppe har planlagt møde i VKI mandag den 30. oktober og fået
tilsagn fra de to borgmesterkandidater. Alle nuværende partier i byrådet er
inviteret plus Anne Dorte Krog, som er eneste Vodskov-borger, der stiller op
til byrådet. Hun repræsenterer Social Fælles Liste.
7) Økonomi:
11.750 kr. hvoraf ca 2000 kr. afsættes til annonce om valgmøde.
8) Evt. Gode muligheder øjnes for møde med Aalborg Cykelby om forslaget
om Vodskov som modelby for cyklen som transportmiddel.
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