Referat tirsdag den 26. september 2017
Afbud: Knud Larsen, Erik Sørensen, Ann Veiby og Leo Nielsen
Næste møde: Tirsdag den 24. oktober kl. 19.15 i VKI
Emne
Referat godkendt
Siden sidst:
Kort evaluering af deltagelsen i Open by Night. Alle meldte tilbage om en god aften med positiv
interesse fra borgernes side om de fire emner: Hovedgadens brush-up, planer for "Trekanten" (i
samarbejde med Aalborg Kommune), Vandtårnet (skitser) og elcykel pendler projektet (afprøvning
af elcykler i samarbejde med Vodskov Cykler).
Økonomi: 11.006 kr på kontoen. Kasserer vurderer økonomien god. Med udgifter til kommende
valgmøde, vurderes tilskuddet fra Aalborg Kommune at komme til at passe indtil næste års
udbetaling 1.5. 2017.
A) Vodskov skole som cykelskole
Jytte Laden Nielsen orienterede om kommunens udpegning af Vodskov Skole – sammen med
Gistrup – som cykelskole. Muligheden for at kombinere skole projektet med vores ideer om
Vodskov som modelby for cyklisme luftet i mails med kommunen. Foreløbig peger pilen mod
kontakt til Aalborg Cykelby. Jytte tager kontakt til lederen, Brian Høj, for at få et møde med ham
og Finn Rasmussen – inkluisve muligheden for at søge Vejdirektoratets pulje til næste år.
B) Landsbyklyngen Hammer Bakker – sammen er vi stærke
Muligheden for at få yngre kræfter med blev vendt. Vi kunne ikke lige komme op med forslag.
Venter til efter work shop den 10. oktober. Det forventes nemlig at projektet herefter går ind i en
mere konkret fase. Erling Larsen, Peter Lindholt og Finn Rasmussen deltager. Jytte Laden Nielsen
dukker op senere bla mhp at skrive herom.
C) Udkast for Hovedgaden og Trekanten
Samrådet holder møde med forvaltningen torsdag den 28. september – Peter Lindholdt, Knud
Larsen og Erik Sørensen.
Anne-Dorte Krog nævnte behovet for et fodgængerfelt ved REMA 1000.
Affødte remindere om behovet for aflastning af Kirkevej og igen at påpege behovet for at
forlænge Halsvejen til Langbrokrovej/Tingvej.

D) Mange navneforslag – i samrådet mest stemning for Trianglen, alternativt Trekanten, som
området hedder i folkemunde. Afgøres af kommunen.
E) Vandtårnet
Arbejdsgruppen holder stiftende generalforsamling torsdag den 12. oktober 2017 i Aktivhuset på
Vodskovvej.
Ansøgning mulig hos den grønne pulje fra opstilling af vindmøller ved Langholt. Puljen følger
Energinets opstilling af møller, men administreres kommunevis, i dette tilfælde Aalborg
Kommune.
Måske allerede ansøgningsfrist 30. oktober. Energistyrelsen forventes at afgøre uklarhed om sidste
frist i løbet af 1-2 uger.
Realdania har en pulje med ansøgningsfrist efter nytår.
F) AKA puljen – punktet udgår. Vi er ikke omfattet af dette udbud.
G) Kommunal valgmødet
Valgmøde holdes som tidligere udmeldt mandag den 30. oktober kl. 19-21 i VKI. Tilsagn fra de to
borgmesterkandidater plus en række partier. Samrådets medlem, Anne-Dorte Krog, meddelte, at
hun desværre allerede er optaget denne dato og ikke kan repræsentere Social Fælles Liste.
H) Elcykel pendler projektet
Er kommet godt fra start, men der er ledige cykler til de friske i et par af vintermånederne.
I) Eventuelt:
Skolen: Der kommer vejledende hastighedsbegrænsning på 30 km/t (blå tavle) på hævet bump og
et fodgængerfelt i hver ende.
Delebiler: Finn Rasmussen rejste spørgsmålet: Vil en (evt. flere) delebil stationeret i Vodskov vil
gøre byen mere attraktiv? Klart ja mente de fleste. Vi sætter emnet på dagsordenen til næste
møde og Finn researcher på nogle virksomheder mhp. evt. at invitere dem til at holde oplæg på et
tidspunkt.
Efterlysning butikslokale: Institutionerne i Hammer Bakker leder efter et centralt beliggende
lokale på ca 30 kvm. Mhp at sælge diverse produkter fremstillet af beboerne, brugskunst og grønt.
Henvendelse til Thomas G. Haugaard: tgh@aalborg.dk
Hallen: Anne-Dorte Krog oplyste at Vestbjerg Skole har frasagt sig levering af skolemad fra cafeen.
Det kan i sidste ende komme til at betyde indskænket åbningstid i cafeen.
Ungdomsklub/Fancy Friday: Ole Wæhrens ønsker at vide, om der eksisterer en ungdomsklub i
byen. Svaret er nej. Anne-Dorte Krog supplerede med at oplyse at et privat firma arrangerer Fancy
Friday i hallen nogle gang om året. Alkoholfri fest med aktiviteter og dans. Hidtil stor succes.
Hjemmesiden: Henning Pedersen fortalte at han har lagt et bånd på siden med link til planerne
for trekant området ved Vodskovvej/Kirkevej.

Referent: Sekretær Jytte Laden Nielsen

