
Referat af Samrådsmøde 
 9. december 2019  

 
Deltagere: Peter Lindholt, Knud Larsen, Inge Beltoft-Andersen, Ole Wæhrens (ref.), Erling Larsen,   

                        og Finn Rasmussen  
 

Afbud: Ann Veiby Held, Erik Sørensen, Lotte Bibi Bach, Leo Nielsen, Jytte Nielsen, Kai Korsgaard  

 
1. Godkendelse af mødets dagsorden  

Godkendt 
 

2. Siden sidst  
Høringsudkast blev debatteret herunder lokalplangodkendelser, hvor der bør indføjes noget med seniorboliger 
/bofællesskaber. Omformulering af pkt.3 (Cykelsti mv. der vedrører Hammer Bakker ….Finn drager omsorg 
derfor). 
Det blev vedtaget at få besøg af stadsarkitekten…. Knud Larsen inviterer ham til et møde til f.eks. Samrådets 
kommende Generalforsamling. 
Der bør indføjes et nyt punkt omkring Vodskovs erhvervsområde, det ser ud som om, at det samles syd for 
fjorden. 

  
3.  Vodskov film 

Status. https://www.youtube.com/watch?v=Z9bZsLQzArs&feature=youtu.be   
Fin lille film betalt af erhvervsforeningen i Vodskov. 

 

4. Orienteringspunkter 
• Landsbyklyngens deltagelse i workshop i Viborg 2/12 vedr. tilsagn om 

støtte til et udviklingsprojekt. (Lasse Breddam fra Rundt om Hammer Bakker og Erling deltog). 
  

Omhandler bl.a. mobilitet, tilgængelighed…. til fods.. til bil,,, på cykel,,, off. Transport. 
hvor er der/eller mangler disse muligheder?  
Omkring frugthaver blev det oplyst, at der opsættes en ny produceret fin metalplade (Inge havde den 
med), og der vil blive udleveret ”biodiversitetsfrø” til alle, og styregruppen har fået nyt navn: HGR = 
Hammer Gode Råvarer), der er samtidig, til udlevering trykt en masse brochurer, om de 9 frugthaver. 
Erling oplyste at de første 200.000 kr. (rådgiverpenge), Landsbyklyngen har modtaget, skal bruges til 
en behovsanalyse = rapport til brug for støttepunkter. 
Samrådet henstiller til gruppen, at Vodskov bliver midtpunkt/omdrejningspunkt/centrum så vidt muligt. 
  

• Vandtårnet status / Erling 
Gruppen har jo fået bevilliget 250.000 kr. gennem Landsbyklyngen, disse skal bruges til bl.a. ingeniør og 

arkitekt, til ideer der giver mening, som det blev bemærket. Beløbet bringes i spil i starten af 2020. 
 

• Projekt ved stadion  
Der er gang i projektet og det tegner til at blive godt/pænere ….end oprindelig! 
 

• Rærup  
Knud oplyste, at der nu er kommet styr på projektet, eternit er fjernet og oprenset, og der kommer et 
barberet projekt. 
 

• Punkter til næstkommende møde/møder (15/1), (27/1 generalforsamling) 
Formanden efterlyser stof til beretningen, det betyder, at man lige skal briefe/sende ”noget” til Peter. 
Emner, der kan være interessante, er Trafik, Byplanlægning, ældreboliger, plejeboliger…. 
Eventuelt besøg af Mariehjemmet (nyt privat plejehjem)… eller Liselund. 
Knud forsøger som tidligere nævnt at få stadsarkitekten på besøg til generalforsamlingen. 
 

• Eventuelt 
  


