
Referat tirsdag den 24. oktober 2017  

Afbud: Knud Larsen, Ann Veiby, Dorte Emdal, Anne-Dorte Krog, Erik Sørensen og Leo Nielsen

Næste møde: OBS er udsat til tirsdag den 28. november kl. 19.15 i VKI (lå ellers på valgaftenen)

OBS: Årets sidste møde er under hensyn til formandens vagtplan flyttet fra tirsdag den 
12. december til torsdag den 14. december. Planlægning af generalforsamling og udkast 
til beretning er forlods på dagsordenen. 

Emne
Referat godkendt

1) Siden sidst:
Hammner Bakker Klyngen: 
Gruppen der deltog i klyngens workshop den 10 oktober beretter om en aften, der både 
gav insigt i de andre byers forhold og ideer til fælles projekter for klyngen: Cykelsti mellem 
Vestbjerg-Vodskov, fælles aktivitetsplads i Bakkerne ved shelter pladsen, adgang til visse 
dele af Bakkerne for handicappede, evt. Erhvervsudvikling, fælles markedsføring.
Der ventes snart et fyldigt referat fra workshoppen.
Peter Lindholt og Finn Rasmussen indtræder i kommunikationsgruppen, der holder møde 
onsdag den 25. oktober og Erling Larsen deltager fortsat i styregruppen.
Erling fortalte at lodsejerne har kontaktet Projekt Hammer Bakker, hvor han også sidder, 
mhp at få oplysninger om klynge projektet. Møde er aftalt.

"Peterspladsen"
Samrådet noterer med tilfredshed, at der er afsat 1 mio kr på næste års kommunale 
budget til at komme i gang med at rense op, etablere evt nødvendig kystsikring og 
etablere bademulighed. 

Vandtårnet
Foreningen Vandtårnet Hammer Bakker er blevet stiftet og bestyrelsen har holdt første 
møde med konstituering og afsendelse af ansøgning om fondsmidler. 
Erling Larsen er formand, Jørn Sundby kasserer og Nils Bell, Ole Schwarz og Hans 
Christensen bestyrelsesmedlemmer.  
 



2) Økonomi: 
10.800 kr på kontoen. Kasserer vurderer at der er luft i økonomien. Men udgifter til 
valgannonce er p.t. Ikke betalt, ligesom der skal reserveres nogle tusinde til 
generalforsamlingen. 

3) Byens udvikling overordnet: 
Kommuneplan gruppen skal til møde den 9. november hvor de blive orineteret om 
hovedindholdet i det forslag til ny kommuneplan for Vodskov, som skal præsenteres for 
borgerne i Vodskov først i det nye år. Den 11. januar 2018 er fastsat som 
præsentationsdag i VKI. Forinden skal politikerne forholde sig til behovet trafikaflastning i 
form af Halsvejens forlængelse op mod Tingvej og cykelsti mellem Vodskov og Vestbjerg. 

Hovedgadens ansigtsløftning og ny-etablering af det grønne område "trekanten" ved 
Vodskovej og Kirkevej bliver gennemført foråret 2018. Afsløring af navnet sker i 
forbindelse med indvielsen. 

Cykelgruppen holder møde med forvaltningen fredag den 27. oktober for at finde ud af 
hvordan vores forslag om Vodskov som modelby for mere sikre cykeltrafikveje generelt 
kan fremmes.
Desuden følgende konkrete ideer: 
Sikrere cykelforhold på hovedgaden, cykelstriber på Tingvej og ændring af helleanlæg ved 
rundkørslen hvor trehjulede cykler ikke kan passere den forsnævrede cykelsti. 
 
4) Delebiler
Finn Rasmussen fremlagde sin research. Virksomheden TA DAA vil gerne komme og 
fotælle om sit koncept. Go More opfordrede at man lokalt går sammen, f.eks nogle 
naboer – og køber en bil. Derefter kan man gratis bruge deres reservationssystem. 
Interesseorganisationen By- og delebiler vil gerne give gode råd, hvis byen selv vil stable 
noget på benene. Finns indtryk er at delebiler er et område med megen grøde og der er 
mange løsninger. 

Samrådet vedtog at vi ikke selv vil kaste os ud i en delebils løsning, men gerne oplyse og 
hjælpe hvis nogle har det behov, idet vi mener at en delebil vil gøre byen mere attraktiv 
for nuværende og kommende indbyggere. 

Umiddelbart stemning for at invitere TA DAA, men beslutning træffes næste gang. Imens 
lodder Finn og Jytte stemningen i byen via kontakter til boligforeninger og et opslag på 
Vodskov By Facebook. 

5) Kommunal valgmøde mandag den 30. oktober kl 19.00 i VKI

Vi mødes og stiller stole/borde op kl 18.15 : Peter, Knud, Erik, Erling, Ole, evt. Jytte



Program: Velkomst ved formanden, præsentation af ordstyrer og politikere, 5 minutters 
indlæg fra hver og spørgsmål fra samrådet og salen. Pause og derefter debat mellem de to 
kandidater til borgmesterposten. 
Jytte og Peter sørger for omtale på Vodskov by Facebook.
 
6) Eventuelt
Formanden oplyser at Palle Hassing har trukket sig som formand for VKI bestyrelsen. 
Rasmus Bøjer Møller, der repræsenterer skolen i bestyrelsen, er konstitueret som 
formand indtil generalforsamlingen. 

Referent: Sekretær Jytte Laden Nielsen


