Referat møde onsdag den 20. marts kl. 19.00
Fraværende: Finn Rasmussen, Leo Nielsen. Lotte Bach deltog kun i punktet 7 – Orientering
om Rærup Strand
1) Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
2) Persondatalov v/Jytte:
Efter forespørgsel og mundtlig dialog med Aalborg Kommune om Persondataloven
og samråds, specifikt Vodskovs, brug af persondata, konkluderes, at samrådet ikke
behøver at udarbejde et decideret politik af to årsager: Vi opererer generelt ikke
med personfølsomme oplysninger og med et par mindre tiltag kan vi bringe vores
almene praksis i overensstemmelse med loven.
A) Alle tilstedeværende gav derpå deres accept af, at hjemmesiden bringer vores
navne, adresser, mail og telefonnumre. Jytte kontakter de tre fraværende
medlemmer og sikrer sig deres accept.
B) Vi genoptager udsendelse af nyhedsbreve, idet de skal indeholde oplysninger om
opbevaring og framelding. Jytte klarer den konkrete tekst sammen med webmaster.
C) Vores konkrete, begrænsede brug af Facebook, jf kommunikationsplanen, er ok i
forhold til persondataloven.
3) Kommunikationsplanen v/Jytte:
Finpudset. Ann Veiby tilbyder at komme med Instagram oplæg. Det sker under
forudsætning af, at vi IKKE skal til at udarbejde persondatalovs-politik. Jytte
undersøger. Planen træder i kraft pr. 1. april 2019
4) Kirsebærlunden/ Inge:
Pengene p.t. ikke frigivet. Inge skriver mail, når hun ved mere.
5) Valgmøde:
Beslutning: Samrådet arrangerer i lighed med tidligere folketingsvalg et tværpolitisk
valgmøde. Kai skriver rundt til de partier, der stiller op i vores valgkreds, Aalborg
Nordre. Arrangerer mødet sammen med Peter. Jytte orienteres mhp foromtale til
avis/facebook.

6) Open by Night 23. maj:
Formanden henvender sig til Erhvervsforeningen om mulige emner ud over det
allerede besluttede: Samrådet tilslutter sig det grønne arrangement, som
Erhvervsforeningen for længe siden har aftalt med Center for Grøn Omstilling, hvis vi
har de tidsmæssige ressourcer. Ansvarlig for sidstnævnte: Jytte.
Ny drøftelse på næste møde.
7) Orienteringspunkter:
Mobilitet: Ca. 20 deltagere til workshop primo marts. Kommunen fik flere forslag
med hjem, som p.t. granskes.
Affaldsindsamlingen/Jytte: Aftalerne er på plads. Lige så annonce og formomtaler.
Rærup Strand/Lotte: Den planlagte kystsikring fra bådelauget kan videreføres forbi
Rærup Strand/”Peterspladsen”. I stedet for en slingersen vil kommunen støbe en
slidske, som går lidt ud i vandet. Overslagene viser, at de to tiltag sammen med grus
sand og planter kan gennemføres inden for budgettet på 1 mio. kr. Planen er at
arbejdet gennemføres i løbet af i år.
Årlige møde mellem politikere og samråd/Peter: Formødet arrangeres af Vejgaard
Samråd Det bliver 30. april kl. 18.30-20.30 på Cafe Frederiksberg.
Emner og deltagere udpeges på næste møde.
Klyngen Rundt om Hammer Bakker: Stiftende generalforsamling tirsdag den 9. april
2019, kl. 17.30 i Tylstrup Hallens mødelokaler.
Klyngens arbejdsgruppe Motion og Bevægelse/Erling: Gruppen overvejer at det
bevilgede beløb vil være godt anvendt til en opgradering af Shelter-pladsen.
8) Kommende møders emner (24/4, 20/5 og 19/6):
Kai forsøger at kontakte Vejdirektoratet igen mhp frakørslen til Vodskov
9) Eventuelt:
Erik kontakter Park og Naturs chef om renovering af Stadion, jf. aftale med VI
fodbolds formand.
Erik rejste spørgsmålet om samrådet skal foretage sig noget i forbindelse med MF
Orla Havs opfordring i Vodskov Avis om lokal kontakt for at undersøge/udbrede
kendskab til Vodskov som mønsterby. Det aftaltes at Knud kontakter ham mhp at
komme videre.
Erling oplyste, at Tårnet i Hammer Bakker holder generalforsamling onsdag den 10.
april.

