
Referat møde mandag den 23. april 2018 kl. 19

Til stede: Peter Lindholt, Ole Wæhrens, Finn Rasmussen, Kai Korsgaard, Bibi Back og 
Jytte Laden Nielsen

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

1 Kasserer: Inge Beltoft Andersen tiltrådt som kasserer. 
Beslutning: Vi aftalte at bilag kan sendes til kasseren elektronisk. 

2 Dagsordener i fremtiden: 
Vi har et ønske om at skabe mere effektive møder.
Beslutning: Dagordener deles fremover i tre kategorier: Beslutning, Orientering, 
Debat.
Proceduren: Formanden efterlyser ca. 14 dage før et møde pr. mail motiverede 
emner. Maksimalt 5 mail linjer. Derefter udsendes den endelige dagsorden ca en 
uge før mødet. 
Konsekvensen bliver at alle møder derefter begynder med godkendelse af 
dagsordenen, da der i ugen op til mødet kan dukke emner op, som ikke kan vente. 

3 Formøde i Gistrup 3. maj til det årlige møde med politikere og embedsmænd:
Forslag til emner: Underretning af samråd og grønne initiativer. Evt. også: 
Efterlysning af om der eksisterer en plan for trafikafvikling i vækstbyerne og 
oplandsbyerne, som der gør for Aalborg by og om der gælder regler for etablering 
af cykelparkering i førnævnte byer. 
Knud Larsen deltager i formødet.

4 Open by Night 24 maj:
Delebiler: Finn Rasmussen oplyser at der er hul igennem til TADAA og at firmaet 
er opfordret til at lave PR omtale forlods.
Elcykel: Samrådet deltager sammen med cykelhandler Anders Jensen. 
Jytte Laden Nielsen laver PR for projektets efterårsmåneder. 
JLN kontakter også den grønne agent for at få status på opfølgningen.   
Desuden har Aalborg Kommune oplyst at Miljø- og Energiforvaltningen og 
erhvervsafdelingen Business Aalborg deltager med hver sin stand.   
 



5 Strandpark ved fjorden: 
Bibi Back har holdt møde med Troels Fischer og Bjarne Pedersen, hvor de to 
alternativer blev vendt: Engholm Strandpark og Peterspladsen Rærup. 
Troels F undersøger vejforhold og vej-ret til Engholm Strand, hvor der også vil 
kunne være plads til f.eks. Beach Volley. Bjarne Pedersen oplyste, at han kun vil gå 
ind i arbejdet, hvis der bliver tale om Engholm Strandpark. 

Tovholder Bibi Back har aftalt møde med en landinspektør den 14. maj, hvor 
afklaring om forhold som ejerskab strømforhold m.m. påbegyndes. Denne udgift 
er dækket af den kommunale bevilling.  

Samrådet har modtaget et tilbud fra en vinterbadeklub i Rold Skov. Den vil gerne 
invitere interesserede på besøg og fortælle om økonomi  og organisering.  

6 Oplysningsmøde om beboerne i Hammer Bakker: 
Thomas Haugaard, tidligere medlem af samrådet, kontakter de relevante 
deltagere og mødet arrangeres i et samarbejde mellem Samrådet og Kultur 9310.  
Mødet søges holdt i første halvdel af juni. Inden referatet er udsendt, har vi dog 
modtaget besked om, at det ikke lader sig gøre. 
Mødedato udsat til medio august. 
  

7 Landsbyklyngen Hammer Bakker:
Ca 20 frivillige deltog i april i workshop og der blev nedsat 4  arbejdsgrupper: 
Natur og Bevægelse, Hammer Bakker ringen (cykelstier og tilgængelighed), 
Hammer Gode Råvarer (lokal forretningsudvikling) og Event- og Kommunikation 
(fælles kalender, udveksling af nyheder, skabe fællesskab) 

Næste møde finder sted tirsdag den 29. maj, herunder også muligheden for at 
etablere evt. ekstra grupper.  

Kortlægningen og analysen af Hammer Bakker klyngen er netop udkommet på 
tryk. Formanden har lagt eksemplar på Biblioteket og i Lægehuset.  

8 Affaldsindsamlingen søndag den 22. april: 
Jytte Laden Nielsen orienterede om en vellykket indsamling, der samlede både 
børnefamilier, FDFere og voksne frivillige, i alt 20 personer. 
JLN arbejder videre med at ideer og initiativer til at forhindre affaldssvineriet på 
de to mest beskidte steder i byen. 
Beslutning: Indtil nu har samrådet afholdt årets Hold byen ren dag samtidig med 
den landsdækkende affaldsindsamling arrangeret af Danmarks 
Naturfredningsforening. Dette fortsætter, da det hvert år har medført at frivillige 
er blevet opmærksom på byens indsamling via DNs hjemmeside. 
  



9 Eventuelt: De dybeste huller i asfalten på Gennem Bakkerne vejen er blevet 
udbedret. Både formand Peter Lindholt og Ole Wæhrens opfordrer til, at vi som 
borgere benytter kommunens hjemmeside til rapportering af vejskader. Det virker, 
har de oplevet.   
Fremkommeligheden på byens fortove er et muligt emne i nær fremtid.   

Referent: Jytte Laden Nielsen


