Referat af møde mandag den 29. oktober 2018 kl. 19.00
Deltagere:
Peter Lindholt, Knud Larsen, Ole Værens, Erik Sørensen, Anne-Dorte Krog, Kai Korsgaard,
Jytte Nielsen, Erling Larsen.
Fravær: Finn Rasmussen, Inge Andersen, Lotte Bibi Bach, Ann Veiby Held, Leo Nielsen
1. Godkendelse af mødets dagsorden
Godkendt med punkter under orientering:
7 A) Orientering om udkast til helhedsplan for Den Danske Naturfond HB
7 B) Orientering om delebil møde
2. Elcykler
Jytte kommer med et oplæg til at få elcykler til at blive her og ønsker mandat fra samrådet
til at forsætte arbejdet.
Tilslutning til at forsøge at lade projektet fortsætte med base i Vodskov, evt. ved at
udvide målgruppen.
3. Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker
Nyt om indstilling af fordeling af penge til projekter. Erling Larsen orienterer om de
kommunalt ansattes indstilling på seneste styregruppe møde 24. oktober (referat herfra
udsendt 28 okt. til samrådet). Følgende indstilling skal så præsenteres for politikerene:
Kommunikation og Event
100.000 kr.
Ring Hammer Bakker (bla. Cykelstier) 250.000 kr.
Hammergode Råvarer (Frugthaver)
150.000 kr.
Natur og bevægelse
250.000 kr.
Tårnet i Hammer Bakker
250.000 kr.
Senest 25. november skal grupperne have kvalificeret deres budget overslag.
4. Omfartsvej/cykelsti
Nyt fra arbejdsgruppen herunder fra mødet med By- og Landskabsforvaltningen v
afdelingsleder Mette Skamris og vores fremadrettede tanker i gruppen.
Peter Lindholt, Erik Sørensen og Kai Korsgaard deltog i mødet, som fandt sted i
positiv stemning. Forvaltningen indstiller 22. november 20 trafikprojekter til
politikere i By- og Landskabsudvalget.
Tilslutning til at samrådets trafikgruppe kontakter politikere forinden.
5. Kommunikation: Oplæg fra Jytte Laden Nielsen om ekstern kommunikation.
Umiddelbare kommentarer ønskes, beslutning senere. Sammenholdes med hjemmeside for

Rundt om Hammer Bakker (ROHB).
JLN skitserede et mål om størst mulig åbenhed med brug af mindst mulige
ressourcer tids- og pengemæssigt og nævnte de kanaler, samrådet mest benytter:
A) Vodskov Avis – ugentlig udgivelse. Indlæg og annoncering skal helst være klar 810-12 dage før aktivitet.
B) Egen hjemmeside – dagsaktuel. Klyngen Rundt om Hammer Bakker har en ret ny
hjemmeside. Det undersøges om Vodskov Samråd – og de øvrige – kan have en
egen side som underside til visning af bl.a. referater og offentlige tiltag og
henvendelser, kontakter, med mere.
C) Vodskov By Facebook: Dagsaktuel arrangementskalender for byens foreninger,
erhvervsliv og institutioner. Bruges efterhånden af flertallet. Drives i fællesskab af
samrådet og erhvervsforeningen med Vodskov Bibliotek som administrator.
Anne-Dorte Krog ønsker øget brug af Facebook.
Oplæg sendes ud med henblik på at vedtage retningslinjer.
Aftale med erhvervsforeningen om at biblioteket foretager at par småjusteringer af
Vodskov By Facebook. Der tilgår byens foreninger/institutioner information.
6. Anden kommunikation: Oplæg ved formand Peter Lindholt.
Formanden nævnte to eksempler på kommunikation, som han fandt kunne gøres
bedre. Diverse kommentarer, men ingen beslutninger.
7. Orienteringspunkter
A) Formanden oplyste at der er et første udkast på vej om helhedsplan for Den
Danske Naturfonds erhvervede arealer i Hammer Bakker. Offentlig møde herom
efter nytår.
Som medlemmer af arbejdsgruppen Mobilitet under klyngen Rundt om Hammer
Bakker deltager Peter Lindholt og Finn Rasmussen i et møde med Aalborg
Kommunes tovholder i projektet, Svend Lassen, i begyndelsen af november og
orienteres om udkastet til helhedsplan og indgange/adgangsveje til skoven.
B) Mødet om dele-bil samlede for få interesserede til at det kan realiseres i
første omgang. Det kræver. at mindst 10 personer /familier forpligter sig til stor
TADAA pakke til 1000 kr. pr. måned i et halvt år.
8. Punkter til næstkommende møde/møder (21/11)
Kommunikation: Vedtagelse af retningslinjer
Forberedelse af generalforsamling: evt. tema. Forberedelse af beretning
9. Evt.
Gennemgang af opgaver for samrådets medlemmer mhp ajourføring af
hjemmesiden. Formanden giver oplysningerne til webmaster.
Knud Larsen har skrevet liste med aktiviteter og tiltag, som samrådet har været
involveret i – i større eller mindre grad. Kan indgå som grundelement i beretningen.

