
 

 
Referat af møde tirsdag den 11. december 2018 kl. 18.30 

 
Deltagere: 
Peter Lindholt, Knud Larsen,  Ole Væhrens, Erik Sørensen, Kai Korsgaard, Jytte Laden 
Nielsen, Erling Larsen, Finn Rasmussen, Inge Beltoft, Lotte Bibi Bach 
Fravær:  Ann Veiby Held, Leo Nielsen 
Udtræden: Anne-Dorte Krog har ønsket at stoppe.   
 
1. Godkendelse af mødets dagsorden 
 Godkendt med tilføjelse: Pkt. 7 A – overdragelse af Anne-Dorte Krogs opgaver 
             Pkt. 8 E – Work shop for Ring Hammer Bakker  
 
2. Hovedgaden 
 Formand Peter Lindholt oplyste at hovedgaden først bliver endelig færdig til foråret. 
 Belægning færdiggøres inden jul.  
 Beslutning: Formanden forespørger kommunen om indkørslen til Aktivhuset kan 
 være rigtig.   
 
3. Mobilitetsplan hørings-svar 
 Kai Korsgaard har noteret, at en vestlig omfartsvej står anført i planen for perioden  
 2020-2025. Dog først i fjerde år. Det er første gang kommunen nævner årstal og 
 økonomi.  Cykelsti mellem Vodskov og Vestbjerg nævnt til 12,8 mio. kr. men uden 
 årstal.  
 Beslutning: Finn Rasmussen/Jytte Laden Nielsen sender udkast rundt inden nytår. 
 Høringssvar skal sendes senest 7. januar.   
 
4. Grundvands-beskyttelse høring 
 En sag for områdets vandværker og de lodsejere, der er berørt af konsekvenserne. 
 Ole Wæhrens følger sagen fra sidelinjen.     
 
5. Procedurer vedrørende høringer 
 Formand Peter Lindholt refererer fra Anne-Dorte Krog et ønske om offentliggørelse 
 på Facebook. Diskussion: I hvor høj grad skal samrådet på den ene side være 
 barnepige for borgerne (må selv gøre en indsats for at holde sig orienterede). På den 
 anden side har samrådet en rolle som formidler mellem borgere og kommunen. 
 Bekymring: Facebook kan blive en tidsrøver.  
 Beslutning: Emnet inkluderes i det kommende udkast til kommunikationsplan.   
  



 
6. Økonomi 
 I god gænge. Der er plads til nye initiativer, men også store udgifter i vente til 
 annonce og forplejning til årets generalforsamling.  
 Budget for næste år: Jytte Laden Nielsen anmoder om at reservere 500-1000 kr. i 
 forbindelse med nye initiativer til Ren By kampagne. Vedtaget. 
 
7. Generalforsamling 
 Generalforsamling udsat til mandag den 4. februar, da hverken formand eller 
 sekretær ellers kunne være til stede.  
 Sekretær Jytte Laden Nielsen sørger for annoncering og forlods skriv.  
 Beretning: Tovholdere skriver 5-10 linjer til formanden inden jul.  
  
 Tema: Mere om de forskellige projekter som er undervejs: Renovering Rærup 
 Strand (også kaldet Peterspladsen) og Rundt om Hammer Bakker initiativer  
 Kirsebærhaven/frugthaver, Ring Hammer Bakker, Skov fitness og hjemmeside med 
 kalender, Vandtårn. 
  
7 A: Ændrede opgaver ved Anne-Dorte Krogs udtræden  
Jytte Laden Nielsen følger op på Limfjordsløb  
Børn og unge varetages af Ann Veiby Held, som også varetager kontakt til idrætsforeninger.   
 
8. Orienteringspunkter: 
 Elcykel: Positiv kontakt med Ældre-Handicapforvaltnings konsulent om indtræden i 
 projektet mhp at videreføre det med Vodskov som udgangspunkt.  
 Rærup Strand: Meget positivt møde med projektleder, som er hyret ind til opgaven. 
 Blandt andet om videreførsel af den kystsikring, der udgår fra bådelauget, 
 renovering af pladsen, sikring af handicap- og cykelparkering og en slingersen 
 (flydebro) i sommerhalvåret.  
 Omfartsvej: Arbejdsgruppen har netop sendt brev til udvalgspolitikere med 
 argumenter. Brevet rundsendt til samrådet umiddelbart efter mødet.  
 Workshop i Ring Hammer Bakker: Planlagt til 29. januar i samarbejde med 
 kommunen. Tovholder Finn Rasmussen vil gerne i kontakt med børn/forældre eller 
 ældre, som har behov for at komme rundt mellem Vodskov og Vestbjerg, mhp at 
 deltage i workshoppen.     
 
9. Punkter til næstkommende møde/møder (tirsdag 22. januar ) 
 Kommunikation: Vedtagelse af retningslinjer   
 Generalforsamling: Dirigent, underskrivelse af regnskab, hvem fortsætter?  
9. Evt.  
  Finn Rasmussen orienterede om Attruphøj Kirke, som er en stærkt forfalden 
 pyramidebygning ved Epileptiker-hjemmet. Den forsøges nu renoveret i et 
 samarbejde mellem den lokale sognepræst, hjemmets leder og Aalborg Kommune. 
 Der søges om midler hos Realdanias Underværker.  
 

Referent Jytte Laden Nielsen 14. december 2018. 


