Samrådsmøde
20. oktober 2020 kl. 19.15
Deltagere: Peter Lindholt, Knud Larsen, Inge Beltoft-Andersen, Ole Værens, Erling Larsen, Finn
Rasmussen, Ann Veiby Held, Kai Korsgaard, Jytte Nielsen, Erik Sørensen, Tage
Kragbak
Afbud: Lotte Bibi Bach, Leo Nielsen

Dagsorden
1.
Godkendelse af mødets dagsorden
Godkendt.

2.
Siden sidst
Hovedgadens renovering v/formanden
Bred enighed om at formanden anmoder om at deltage i et møde mellem kommunen og
burtiksejer berørt af støjen ved den hastighedsdæmpende løsning på Vodskovvej. Formålet
er at give udtryk for samrådets holdning: Løs støjproblemerne - bevar den lavere hastighed:
a) den valgte tekniske løsning støjer for meget
b) samtidig pointeres, at en anden/ny løsning fortsat skal være hastighedsdæmpende

3.
Skift af bank v/sekretær Inge Beltoft-Andersen
Ændrede gebyrer og ændring fra privat til erhvervskonto betyder, at det vil koste mellem 700 og 1000
kr. i gebyr årligt hos nuværende bank Spar Nord. Hos Nordjyske Bank (fælles Vodskov- Vestbjerg afd.
er beliggende i Vestbjerg ) lyder tilbuddet at det kan gøres for ca 325 kr. (gebyr og betaling for
transaktioner)
Beslutning: Vi skifter bank. Formand og kasserer skriver under i forhold til banken og de har så begge
adgang til kontoen.

4.
Landsbyklyngen/mødested
Gennemgang af seneste møde vedr. mødesteder i Hammer Bakker (5 oktober 2020).
I mødet deltog bl.a. formanden Peter Lindholt, Kaj Korsgaard, Erling Larsen (repræsentant
for Vandtårnet) og Finn Rasmussen (repræsentant for klyngens arbejdsgruppe om mobilitet).
Mødet godtgjorde, at kommunens indhyrede folk p.t. arbejder med tre mødesteder:
a) Sulsted Kirke – størrelsesordenen 8-10 personer
b) Torndal midt i Hammer Bakker – op til ca 30 personer
c) Et område i nærhed af Vandtårnet i Vodskov

Kommunen har med indhyrede konsulenter puljet to igangsatte projekter: Det arbejde, som
Landsbyklyngen igangsatte mht. et etablere et mødested for beboerne rundt om Hammer
Bakker, med udarbejdelsen af en fritidsplan til at supplere den vedtagne Helhedsplan for
Hammer Bakker.
Næste ordinære møde finder sted onsdag den 28 oktober. Inden da ventes afholdt to møder:
Mellem konsulenter og Lodsejerforeningen
Mellem konsulenter og Kriminalforsorgen
Et flertal i samrådet talte for, at formanden anmoder om, at samrådet kommer med til mødet
mellem konsulenter og Kriminalforsorgen mhp. at kvalificere dialogen med lokalkendskab.
Mødetidspunkt afgør om samrådet repræsenteres af formanden eller Kai Korsgaard, evt.
begge. Erling Larsen argumenterede imod at en sådan anmodning skulle fremsættes. Han
mener ikke, at samrådet bør lave parallelle kontakter til Kriminalforsorgen om mødested,
mens kommunens indhyrede konsulenter arbejder.
Jytte Laden Nielsen støttede oplæggets forslag om de tre ovennævnte mødesteder. Hun
fremførte, at Torndal er det mest centralt beliggende sted i Hammer Bakker som samtidigt let
kan tilgås på cykel fra de fleste byer rundt om bakkerne. Forslaget vandt ikke genklang.
5.
Indsatsområder
Jf. sidste møde skal der udpeges indsatsområder.
Punktet udsat til næste møde.
Webmaster, grøn omstilling/bæredygtighed, omfartsvej, cykelsti Vodskov-Vestbjerg,
forskønnelse af indkørsel til Hammer Bakker, biodiversitet/Vilde blomster/grøn kile fra
bakkerne til fjorden. By/Hammer Bakker vandringer.
6.
Orienteringspunkter
Motorvejsfrakørsel og kommunen:
Kai Korsgaard arbejder videre med ønsket om fartdæmpende løsning ved frakørslen til
Vodskov ad politiske kanaler, da samrådet ikke kan komme videre i dialogen med
Vejdirektoratet.
Retningslinjer for information af samråd – kulturrådmand Mads Duedahl:
Knud Larsen håber efter henvendelse at kulturrådmand Mads Duedahl kommer igennem med besked
om samrådet ønsker oplysning om initiativer og ændringer, der vedrører byen fra alle forvaltninger. Pt.
sker det som regel kun fra Sundhed- og Kultur og By- og Landskab.
Nyt om VKI:
Knud Larsen orienterede om at der nu sidder en midlertidig bestyrelse på fire for Vodskov Kultur- og
Idrætscenter blandt andre Ann Veiby fra samrådet.
Kultur 9310:
Med beklagelse konstaterer samrådet, at ingen borgere har ønsket at videreføre det arbejdet i
foreningen. Den har derfor måttet nedlægge sig selv her i efteråret.
Lokalplaner:
Lokalplanen for et nyt boligområde syd for Langbrokrovej ligger helt stille på grund af uenighed mellem
Aalborg Kommune og Forsvaret om flystøj.
Lokalplanen for udvikling af industrigrunde ved Smørblomstvej er vedtaget i byrådet.

Støj fra motorveje i Aalborg kommune:
Formanden har sagt ok til at emnet tages på den politiske dagsorden i Aalborg Kommune.
7. Punkter til næstkommende møder
Mandag den 23. november – årets sidste møde:
Prioritering af indsatsen i 2021 (se pkt. 5) Hvert medlem bedes maile sine tre top prioriteringer til
formand og sekretær før mødet dvs. senest fredag den 20. november.
Årets generalforsamling blev fastsat til tirsdag den 9. februar 2021 kl 19.30 i VKI.
Tirsdag den 5. januar 2021 bliver først møde i det nye år med færdiggørelse af beretning, udkastet til
regnskab og planen for generalforsamlingens afvikling og indhold.
På grund af corona er der dog p.t usikkerhed om generalforsamlingen i januar/februar kan
gennemføres.
8. Eventuelt
Intet.
Referent Jytte Laden Nielsen
Vodskov, den 29. oktober 2020

