Referat af møde onsdag den 26. august 2020 kl. 19.15

Deltagere: Peter Lindholt, Knud Larsen, Inge Beltoft-Andersen, Ole Væhrens, Erling Larsen,
Kai Korsgaard, Jytte Laden Nielsen og Erik Sørensen
Dagsorden
1. Godkendelse af mødets dagsorden
Godkendt
2. Siden sidst
A) Orienteringsmøde den 10. sept. med kommunen. Hvem deltager?
Kai Korsgaard og Peter Lindholt
B) Motorvejsfrakørsel 19 Vodskov:
Brændestabel langt om længe fjernet. Bevoksning slået. Vejdirektoratet agter ikke at
gøre mere. Siger at hastighedsmålinger viser at bilister i frakørslen kører
gennemsnitligt. Der er 70 km/t skilt lige foran udkørslen fra Vodskov mod Hals.
Mange Vodskov-borgere kan ikke få det til at stemme med egne oplevelser.
Beslutning: Kai Korsgaard foreslog at samrådet gør kommunen til medspiller i ny
henvendelse til Vejdirektoratet. Vedtaget.
C) Ny belægning på vejen mellem Vodskov og Vestbjerg.
Ifølge samrådets lokale asfalt-ekspert en effektiv, slidstærk og billig belægning.
løsning mht belægning. Den er dog kun brugbar for bilister. Cyklisters sikkerhed er
dalet, da der ligger løse sten i vejens yderste ca 20 cm, hvor cyklerne færdes. Det er
så endnu et argument for cykelsti mellem de to byer. Se pkt. 4
3. Retningslinjer/principper. Gennemgang af disse for samrådet.
Sat på dagsordenen af Kai Korsgaard, som påpegede, at Aalborg kommune med
samrådene forpligter sig til ”Aalborg Kommune skal ved planlægning af større lokale
projekter og planer, der har indflydelse på lokalområdet, rette henvendelse til de
lokale samråd med information om projekterne og hvis det er muligt indgå i dialog
herom.. ”
Dette er ikke sket i sagen om en ny planlagt børnehave i byen. Samrådet noterede
sig også andre eksempler fra de senere år.

Beslutning: Knud Larsen henvender sig til den rådmand, der er ansvarlig for
samrådene, Mads Duedahl. Det bliver så op til ham at afgøre om dette skal
indskærpes via direktør-niveau i forvaltningen eller det politiske niveau, dvs.
rådmændene.
4. Cykelsti: Kommunen har rundsendt mail om ønsker
A) Beslutning: Finn Rasmussen foreslår at Landsbyklyngen indsender ønsker for
cykelstier rundt om Hammer Bakker og igennem bakkerne. Vedtaget. Finn
Rasmussen udfører
B) Beslutning: Vodskov Samråd indsender særskilt argumenter for cykelsti mellem
Vodskov og Vestbjerg, da vi er de direkte berørte. Vedtaget. Ole W og Peter L
udfører.
C) Beslutning: Cykelsti/cykelforhold i selve Vodskov. Finn R har tidligere på
samrådets vegne udarbejdet og indsendt forslag og ideer. Disse genfremsendes.
Vedtaget. Finn R udfører.
5. Orienteringspunkter: Møde i styregruppen vedr. mødestedet i HB Erling-Finn
Erling L resumerede at Helhedsplanen for Hammer Bakkers naturgenopretning er
vedtaget i efteråret 2019. Kommunen arbejder p.t. på at give den konkret indhold
ved at udarbejde en friluftsplan og en naturplan.
Et mødested i eller omring Hammer Bakker er et centralt punkt. Der er divergerende
meninger om et mødested:
Fra Landsbyklyngens side har et sådant været undervejs også før planen om
Hammer Bakker kom til.
Lodsejerne i skoven har en anden mening
Kommunens er kommet med udspil om mødested i forbindelse med naturplanen
Vodskov Samråd påpeger at mødested i forbindelse med naturplanen hænger
sammen med Vandtårnet og Vodskov by, da den rummer de services gæster
formodes at efterspørge (detailhandel og flere muligheder for forplejning)
6. Punkter til næstkommende møde/møder (22/9, 20/10)
Forslag fra Kai K: At næste møde prioriterer resten af årets arbejde, da første del har
ligget underdrejet. Hvert medlem sender forlods sine forslag til formanden, som
lister dem på dagsordenen. Vedtaget.
Forslag fra formanden: Hvordan sikre nye og yngre kræfter til generalforsamlingen.
Ny webmaster.
7. Eventuelt.
Intet.

Referent Jytte Laden Nielsen, 31. august 2020

