Referat onsdag den 30. oktober 2019 kl. 19
Til stede:
Jytte Laden Nielsen, Knud Larsen, Erik Sørensen, Erling Larsen, Ole Wæhrens,
Kai Korsgaard og Inge Beltoft
Fraværende:
Peter Lindholt, Finn Rasmussen, Lotte Bibi Back, Ann Held og Leo Nielsen
1) Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af Rærup Strand under Orientering
2) Orienteringspunkter/Siden sidst
Mødet om stadion/indkørslen til Vodskov: VI fodbold formand, Ole Wæhrens og
parkforvalter Jess Lund Christensen fra Aalborg Kommune deltog. Der er fundet en sum
penge – omkring et par hundrede tusinde kroner - til et forbedringsprojekt. Ole Wæhrens
lagde vægt på synsindtryk, når man kører ind i Vodskov, fodboldklubben prioriterer
afvanding. Projektet indebærer at hegnet rives ned og der etableres et vandhul tæt ved
tennisbanen (rekreativt og som afvanding). Forventes påbegyndt i år.
Vandtårnet: MTB sti og helhedsplanen:
Erling Larsen fortalte at han som formand for Vandtårnet har påpeget det
uhensigtsmæssige i, at en planlagt ændring af MBT-stien indebærer, at den skulle gå på
tværs af gangvejen fra parkering til tårnet.
Rærup Strand: Kystdirektoratet vil ikke tillade en slingersen ved Rærup Strand mhp
kajakker, børn og svømning; men har sagt god for stranddelen/den rekreative del.
Knud Larsen har været i dialog med kommunen, som mener der muligvis kan være nogle
eternitplader under vandoverfladen.
Vejdirektoratet frakørsel 18:
Kai Korsgaards mail korrespondance med Vejdirektoratet er efterhånden omfattende.
En lovet trafiktælling er p.t. ikke gennemført.
Beach flag: Inge Beltoft har sørget for at samrådet nu kan identificere sig ved Open By Night
og andre arrangementer. Udgift 1337 kr.
Frugthaverne: Inge Beltoft deltog i en ekskursion til alle frugthaver omkring bakkerne.
Bænken hjemtaget til overvintring. Til foråret planer om at så vilde blomsterfrø mellem
kirsebær-træerne.

Østergaards Biler: Har skiftet venteplads, så de ikke generer trafikken Gennem Bakkerne
Limfjordsløb: Afventer melding fra Hammer Bakker Runners om mødedato. Et evt.
Limfjordsløb version 2.0 kolliderer ifølge Jytte Laden Nielsens research ikke med de
initiativer, som andre lokale løbere har gang i.
El-cykel projektet: Projektet omtalt i ca. 5 minutter i DR P4 Nordjylland og på DRs tekst tv.
3) Ideer til tema på generalforsamlingen
Brainstorm mundede ud i tre emner, som der kan arbejdes videre med:
Efter byudviklingsplanens vedtagelse: Hvad kan konkret forventes de næste ca. 3 år? Mere
specifikt: Rummer byudviklingsplanen mulighed for et Senior bofællesskab? De mange
tilflyttere – Lær Vodskovs foreninger at kende
4) Næste møde:
OBS Ændret til 9 december kl. 18. (med aftensmad) : Deadline for bidrag til beretning aftales.
5) Evt.
Sekretær Jytte Laden Nielsen holder orlov efter dette møde og indtil det nye år.

