
 

 

Referat ekstraordinært møde torsdag den 5. april 2018 kl. 19 
 

Til stede: Peter Lindholt, Ole Wæhrens, Knud Larsen, Finn Rasmussen, Erling Larsen, Erik Sørensen 
og Jytte Laden Nielsen 

Afbud: Kai Korsgaard, Lotte Bibi Back, Anne-Dorte Krog, Leo Nielsen, Ann Veiby 
 

Behandlingscenter Hammer Bakker -lokalplanforslag 5-2-111. 
 
Enighed om det beklagelige i, at vi kom til at sende to versioner af vores bemærkninger til 
lokalplanforslaget. Det er løst, så kommunen nu har den endelige version. 
 
Knud Larsen oplyste, at Kultur 9310 har drøftet en oplysningsaften om den aktuelle 
beboersammensætning i Hammer Bakker. Institutionen vil gerne medvirke.  
Beslutning:  
a) Samrådet har modtaget info om ændringer som følge af nybyggeriet. Jytte Laden Nielsen skriver 
et udkast til indlæg i avisen, hvori indgår vores holdninger og forvaltningens notat.   
b) Samrådet vil sammen med Kultur 9310 arrangere en oplysningsaften om institutionen i dag og 
tendenser og planer for fremtiden. Knud Larsen går videre med opgaven. 
 
 
Siden sidst 1: 
Vi har fået kasserer-posten besat: Inge Beltoft – klintsvej10@stofanet.dk 
 
 
Siden sidst 2:  
Dagen før mødet dukkede endnu et emne op på grund af mail fra Kommunens Grønne Agent.   
Vi er inviteret til at deltage i Open by Night torsdag den 24. maj i et samarbejde med Kommunen.  
Beslutning:  
Vi siger ja. Jytte Laden Nielsen tager kontakt for at høre om detaljerne. Samrådet stiller op med 
elcykel projektet (Jytte) og med en mulig leverandør til en delebils-ordning (Finn Rasmussen). 
 
 
Siden sidst 3: 
Jytte Laden Nielsen orienterede om, at container og indsamling i år foregår fra FDF Stampehuset. 
FDF medvirker. Kriminalforsorgen har sagt ja til at bage bollerne.  
Vi har bestilt 2 sp. annonce og Jytte samler info og skriver indlæg til Vodskov Avis og facebook og 
informerer skolen. 
 
 
Siden sidst 4: 
Erik Sørensen er blevet kontaktet af en medarbejder fra Park og Natur om at de går i gang med at 
fælde træer og flytte hegn ved sportspladsen efter aftale med VI fodbold. 

https://www.aalborg.dk/usercontrols/AalborgKommune/Referater/Pdf.aspx?pdfnavn=18732933-17799711-4.pdf&type=punkt&pdfid=14709
2018707%20-%20Bemærkninger%20lokalplan%205-2-111%20Behandlingscenter%20HB%20-%2013871%5d.pdf
mailto:klintsvej10@stofanet.dk


Eventuelt:  
Formanden orienterede om at konturerne af en byfest den 30.-31. aug. og 1. sept. tegner sig.  
Vodskov Erhvervsforening vil om torsdagen den 30. august bidrage med Open by Night.  
Fredagen er tænkt, at der afholdes fest for de mindste, hvor forældre evt. kan købe lidt godter. 
Lørdag afholder Vodskovs venner en stor afslutningsfest, hvor der vil være levende musik.  
Vodskov Venners forretningsudvalg koordinerer og alle foreninger og institutioner opfordres til at 
bidrage.  
 


