Referat møde onsdag den 27. feburar kl. 19.00
Til stede: Peter Lindholt, Jytte Laden Nielsen, Inge Beltoft, Erling Larsen, Erik Sørensen og
Ole Wæhrens
OBS: Næste møde ændret til onsdag den 20. marts

1) Godkendelse af mødedagsorden
Godkendt, idet pkt. 6 dog rummer to punkter, herefter 5 og 6: Tilbud fra Park&Natur
om møde om lokale forhold og 6) Tilbud om Tryghedsvandring. Tilføjelser til
orienteringspunkter: Status stadion projekt, Ny kontakt i Park og Natur, Limfjordsløb
2) Samrådets kommunikationsplan
Godkendt med et par præciseringer, se dokumentet Kommunikationsplan, som
lægges særskilt i hjemmesiden efter finpudsning med biblioteket i forhold til
Vodskov By Facebook.
3) Rundt om Hammer Bakker
Kommunikationsgruppen: Peter orienterede om at kommunen forlods ønsker en
særdeles detaljeret specifikation alle forventede udgifter
Kirsebærlunden: Samme har ramt haveprojekterne i alle de deltagende byer. Inge
Beltoft orienterede om at have skaffet dem for Vodskovs vedkommende. Alle byer
skal have skaffet den dokumentation, som kommunen ønsker, inden planterne kan
købes og leveres. Vi kan derfor forvente forsinkelse i forhold til planen om at plante i
anden halvdel af marts.
Vedtagelse: Samrådet markerer begivenheden. Øl og vand til grave/planteholdet og
kaffe, kage og saft til byens borgere på stedet.
4) Borgerhenvendelser
A) Poul K. Christensen foreslår en fodgængerovergang ved Rema.
Formand Peter Lindholt oplyser, at det blev diskuteret inden genopretningen af
hovedgaden, men blev afvist af kommunen blandt andet på grund af trafiktætheden
Sekretæren svarer borger og oplyser ham om linket, hvor man kan tippe kommunen.
B) Anonym borger foreslår en udfletning ved motorvejsfrakørslen i Rærup. Skitse
afleveret hos formanden. Skitsen tager ikke højde for cyklisterne. Arbejdsgruppen
får skitsen til orientering.

5) Tilbud om møde om lokale forhold fra Park&Natur
Samrådet siger ja tak og sekretær fremsender mail herom inden 1. marts inklusive
de foreslåede punkter til dagsorden:
1) Status på udmeldt stadion projekt
2) Affaldet på hjørnet af Lavendelpark-stien og St. Tingbakke. Afklaring af ansvar og
handling: Problemet påpeget af samrådet for to år siden i forbindelse med Ren By.
3) Manglende færdiggørelse af renovering af fortove i flere kvarterer, f.eks.
Møgelbjervej - bl.a. efterladt sand, som i vinterens løb er skyllet ud på vejene
4) Snerydning af kommunale veje i byen
5) Genopretning af ujævnt fortov nordsiden af Vodskovvej mellem Tingvej og
Rosenskrænten. Her ligger et ofte benyttet busstop med læskur og fortovet i
nordsiden er vejens eneste. Genopretningen vil fuldende sidste års renovering af
fortove på Vodskovvej
6) Tryghedsvandring
Tilbud fra kommunen frem til 2021. Lotte Back har sagt ja til at tage den stafet.
7) Orienteringspunkter
Status om projekt ved stadion: Her er vi blevet orienteret uden at høre mere. Erik
Sørensen følger op
Ny Kontaktperson hos Park&Natur: Inge oplyser at den nye kontakt hedder Jes Lund
Limfjordsløb: Et formandsskifte gør det nødvendigt med ny kontakt til kommende
arrangør.
Byudviklingsplanen: Forsvaret har benyttet en 6 måneders retslig indsigelsesfrist til
den af byrådet vedtagne plan. Indsigelsen handler om en anden placering af
”støjcigaren” fra lufthavnen end den, der er benyttet af kommunen i den vedtagne
plan. Sagen p.t. uafklaret.
Møde med HB institutionerne: Fire datoer fremsendt. Samrådet enige om at det
skal være i september. Vores førsteprioritet er tirsdag den 10. september.
Samrådets martsmøde: Ændret til onsdag den 20. marts. Øvrige møder i første
halvår er 24. april, 20. maj og 19. juni.
Referent: Sekretær Jytte Laden Nielsen, 4. marts 2019.

