
 

 

Referat møde tirsdag den 22. januar 2019 kl. 19. 
 

 
Afbud: Kai Korsgaard, Lotte Back, Erik Sørensen og Leo Nielsen 
 
1 Godkendelse af dagsorden 
Godkendt med tilføjelse af henvendelse fra kommunen om at deltage i Open By Night, nyt punkt 8 
plus orientering om vandtårn. 
 

2 Dansk Naturfredningsforenings event i Hammer Bakker 
Finn Rasmussen deltog og fortalte, at der deltog to politikere i foreningens markering af, at den 
fortsat ønsker at kunne rejse fredningssager, sådan som det har været tilfældet i ca 100 år. Der er i 
Folketinget forslag om det modsatte. Han vurderer, at der var ca 80 fremmødte, som deltog i en 
vandretur med en ornitolog, som tror på at naturgenopretningsprojektet kan få nye rovfugle til 
Hammer Bakker.  
 

3 Rundt om Hammer Bakker – styregruppemøde 
Erling Larsen orienterede om, at arbejdet med vedtægter er så langt, at der er fastsat en dag – den 
10. april – for for stiftende generalforsamling i en samarbejdsforening med deltagelse af seks 
samråd rundt om bakkerne. Lidt diskussion om vedtægterne nu også garanterer det ønskede: et 
samarbejde forankret i samrådene, men så smidigt, at ildsjæle kan komme på banen og gøre en 
indsats. Der fremkom ingen konkrete forslag om ændringer.  
Aftale: Erling rundsender det senest reviderede vedtægtsforslag.   
 
Erling fortalte at arbejdsgruppen Natur og Bevægelse, som han også sidder i, sadler om, da 
behovet for den første ide om fitness redskaber ved tre indgange til bakkerne ikke skønnes at være 
tilstrækkeligt.  
 

4 Kirsebærlunden 
Bevillingen fra klyngeprojekt ”Rundt om Hammer Bakker – sammen stærkere” lyder på 150.000 kr. 
og der bliver i alt købt 110 frugttræer og 270 buske til de fem deltagende byer. Vodskov har bedt 
om 14 kirsebærtræer, der placeres på det grønne område på hjørnet af Tingvej og Gl. Vodskovvej. 
Plantning foretages i sidste halvdel af marts. Inge Beltoft leder arbejdet med at finde folk, bl.a. ved 
kontakt til den lokale havekreds.  
Beslutning: Samrådet markerer dagen. Detaljer på et senere møde.  
 
5 Elcykelprojektet 
Jytte Laden Nielsen fortalte kort om de første tal fra analysen: 20 pct af deltagerne har ændret 
transportvaner til og fra arbejde og ca 20 pct. har selv efterfølgende købt elcykel eller en 
højkvalitetscykel.  

 



Beslutning: Jytte arbejder videre med at få projektet til at forblive et tilbud til borgere i byen og 
rundt om Hammer Bakker samtidig med at institutionerne i bakkerne inddrages i målgruppen.  
 
6 Kommunikation 
Vi tog en runde om evt. ændret brug af facebook/sociale medier, som optakt til et udspil til næste 
møde. Enighed om at bruge den nye Rundt om Hammer Bakker som hjemmeside.  
 
Jytte Laden Nielsen sammenskriver et udspil.  
 
7 Generalforsamlingen den 4. februar kl 19 
Diverse opgaver fordelt.  
 
8 Henvendelse fra Center for grøn omstilling 
Det kommunale center vil høre om vi vil indgå i et samarbejde til Open By Night i maj, lige som 
Erhvervsforeningen allerede har sagt ja til.  
Beslutning: Et betinget ja. Det står og falder med om Jytte Laden Nielsen kan afsætte den 
fornødne tid.  
 
9 Orienteringspunkter 
Workshop om mobilitet: 
Finn Rasmussen oplyser den finder sted den 4. marts i VKI fra kl. 16.30. Kort brainstorm med input 
til Finn om mulige kontakter.  
Limfjordsløbet: 
Jytte Laden Nielsen oplyser, at hun har mundtligt tilsagn fra en større arrangør om at stå som 
ansvarlig for et nyt Limfjordsløb fra 2020 og at Hammer Bakker Runners vil være behjælpelig  med 
evt. nye løbsruter.   
Vandtårnet: 
Erling Larsen orienterede om at Realdania har godkendt arkitektfirmaet Lapland fra Århus til at 
komme med skitse og et prospekt, der kan søges fonde ud fra. Der holdes ny workshop med 
interesserede brugere torsdag den 7. februar kl. 17-20.  
Kulturen rykker ud: 
Det kommunale projekt er lagt i hænderne på Kultur 9310. 
 
Højrimmen-udstykningen: 
Peter Lindholt orienterede om at der er kommet andre oplysninger om ”støjcigaren” fra forsvaret - 
altså støjen fra fly til og fra Aalborg Lufthavn, som evt. kan påvirke udstykningen.  
 
Referent Jytte Laden Nielsen, 7. februar 2019. 


