Referat mandag den 5. marts 2018 kl 19.15
Afbud: Anne-Dorte Krog, Ann Veiby, Leo Nielsen

1) Konstituering:
Peter Lindholt genvalgt som formand.
Jytte Laden Nielsen genvalgt som sekretær
Kassererposten blev besat, men afmeldt inden referatet. Knud Larsen har tilbudt at hjælpe
en ny regnskabsfører i gang.
1B) Fastlæggelse af mødedatoer: Udsat. Formand mailer forslag ud snarest.
1C) Samrådets infomail: Beslutning: Info mail videresendes til formand og sekretær, der
videresender relevante mail til hele samrådet.
2) Byudsviklingsplanen = revisionen af kommuneplanen for Vodskov:
Mail-accepten af samrådets bemærkninger til mobilitetsdelen udarbejdet af Finn og Jytte
konfirmeret (indsæt linket til bemærkningerne)
Samrådets byudviklingsgruppe holder øje med formuleringerne mellem behandlinger i Byog Landskabsudvalget og den endelige konfirmering i byrådet. Adviserer resten af
samrådet, hvis det viser sig at det endelige forslag rummer ændrede elementer.
3) Økonomi status:
Afgående kasserer oplyser, at næsten alle pengene er brugt.
4) Nedsættelse af arbejdsgruppe for Rærup Strand og Engholm Strand:
Samrådet har modtaget et forslag fra Bjarne Pedersen om at placere en strandpark ved
Engholm Strand i stedet for ved Peterspladsen.
Diverse tilkendegivelser: Vil der være vej-ret til de pågældende placeringer? Hvem har
den? Vil en placering ved Rærup Bådelaug give mening? Her er der i forvejen WC.
Afklaring af behovet for kystsikring og strømforholdenes indflydelse på om evt. tilført sand
vil forsvinde. Forslag om at koncentrere sig om Peterspladsen (med fokus på børn og
handicappede) og overlade en egentlig strandpark til de frivillige, der har meldt sig
aktiviteter jf. Rundt om Hammer Bakker undersøgelsen.

Bibi Back oplyste, at hun har lovning på at en medarbejder fra forvaltningen vil besigtige
forholdene med hende og søge spørgsmålene besvaret.
Beslutning: Bibi Back samrådets tovholder for arbejdsgruppen.
Tager samtale med Troels Fischer og Bjarne Pedersen
5) Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. omfartsvej:
Synspunkter: Tilslutning til at gruppen arbejder aktivt for den løsning, som kommunen
vedtager som den endelige.
Beslutning: Kai Korsgaard indtræder i kommuneplan- gruppen, der efter den kommende
beslutning om byudviklingsplanen i byrådet får til opgave at arbejde for en omfartsvej.
6) Evt. nedsættelse af arbejdsgruppe om den nye institution Storemosevej og hvad deraf
følger af aktiviteter i de forladte bygninger:
Vurdering: Den nye institution vil blive bygget uanset om der kommer indvendinger. En
tidligere vedtaget lokalplan har givet mulighed for dette byggeri.
Spørgsmålet er, hvad de forladte bygninger skal bruges til. Ifølge VA blandt andet til
udslusning af en anden type beboere beboere. Vil det bringe endnu mere færdsel for
personale og pårørende ad Kirkevej?
Beslutning: Knud Larsen kontakter Ældre-Handicap rådmanden og beder om at fyraftensmøde, hvor han orienterer samrådet.
Finn Rasmussen skriver udkast om trafikken inden høringsfristens udløb. Mailer det rundt
til orientering/kvalificering.
7) Nyt punkt om Aalborg Kommunes revision af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
efter mail til formanden:
Beslutning: Ole Wæhrens og Erling Larsen sættes på denne mailingsliste. De følger
relevant info og melder tilbage til samrådet.
8) Affaldsindsamling søndag den 22. april:
Beslutning: Vi vender i år tilbage til en offentlig søndagsindsamling, hvor vi byder på
kaffe/vand og boller. FDF, spejdere og skolen kontaktes forlods. Jytte Laden Nielsen er
tovholder, Erling Larsen hjælper.
9) Vandtårnet:
Erling Larsen orienterede: Bevillingen af møllepenge sat op til 264.000 kr. Vandtåret bliver
med over 330 likes og flere kommentarer realitetsbehandlet som ansøger i næste omgang
af deres uddeling til ”Underværker” - lokale projekter.
Samtidig søges andre fonde.
Generalforsamling den 10. april.

10) Rundt om Hammer Bakker klyngen:
Erling Larsen orienterede. Fællesmøde mellem styre- og kommunikationsgruppe 20.
marts.
Work shop for de 308 frivillige der har vist interesse for at arbejde med et eller flere
emner holdes den 17. april og den 29. maj, - begge gange kl. 17.00
11) Delebiler
Finn Rasmussen har skrevet indlæg til Vodskov Avis og har kontakt med 1-2 firmaer, der vil
komme og præsentere deres tilbud og biler til Open By Night den 24. maj. Alternativt til et
særskilt arrangement.
12) Samrådets deltagelse i Open by Night: Udsat til senere møde, se også pkt. 11.
13) Nyt punkt på dagsordenen på grund af henvendelse om at være vært.
Beslutning: Samrådet melder ind som mulig vært for årsmødet for hele kommunes
samråd. Nærmere info om dato og tid følger.
14) Eventuelt
Orientering: Ideen om en byfest er genopstået. Et initiativudvalg i forbindelse med
Erhvervsforeningen vil arrangere byfest torsdag, fredag og lørdag den 30., 31. august
og 1. september.
Referent: Sekretær Jytte Laden Nielsen

