NOTAT fra Samrådsmøde
5. januar 2021 kl. 19.15 via Teams
Deltagere: Peter Lindholt, Knud Larsen, Inge Beltoft-Andersen, Ole Værens, Erling Larsen, Finn
Rasmussen, Erik Sørensen og Jeannette Fischer Sørensen

Afbud:

Lotte Bibi Bach, Ann Held, Jytte og Tage Kragbak.

1. Godkendelse af mødets dagsorden
Godkendt.
2. Siden sidst
Jeannette Fischer (Vodskov borger på 5 år, leder af Aalborg kommunes bo- og gadeteam.) Nyt
medlem af samrådet blev budt velkommen.
3. Vandtårnet projektet er i god gænge og har fået gode bevillinger/donationer fra fondene.
Hvad var det i avisen med Tom Kristensen og Vodskov …. det oplystes, at det er Polar Seefood
(hovedsponsor), der står bag navnet racingteam.
4. Webside
Der blev stillet forslag om at benytte Hammer Bakker hjemmeside, hvor referater m.m. kan
indsættes.
4. Generalforsamlingen
Fastsat til d. 9. februar udsættes indtil videre.
5. Indsatsområder 2021
Områderne blev drøftet, og der kom nogle navne på områderne.
A. Grønomstilling/bæredygtighed – Jytte –
Grøn kile i Vodskov fra bakkerne til fjorden.
Skraldespande i hele byen.
By pedel.
Vilde blomster hvor det er muligt.
Affaldsindsamling.
Genbrug
Osv.
B. Trafik: Finn – Erik – Peter – Knud
Omfartsvej til aflastning af Kirkevej.
Afkørslen fra motorvej afkørsel 19.
Fortove i Vodskov hovedvejen.
Cykelstier, cykelveje i og omkring Vodskov.
Cykelby
Trafik regulering
Peterspladsen -

Inge - Jeanette

- Kai

Knud

C. Hammer Bakker –

Tage Kragbak – Erling – Peter - Finn

Vandtårn
Mødested
Samarbejde omkring Hammer Bakker.
Aktiviteter i bakkerne (naturguide ture, vandre, løbe og cykelmuligheder,
Osv.)
D. Borger tilbud:
Velkomst folder,
Foreningsoversigt
Byvandringer
Sociale aktiviteter til styrkelse af fællesskabet for byens borger. E. Aktiviteter for de unge -

Erling

Jeannette

6. Orienteringspunkter
Hovedgaden Pave Smart/ Peter
Peter har talt med støjramte beboere og også kommunen, der for så vidt oplyste, at det vil
koste omkring 300.000 kr. at etablere noget andet, og det have man ikke penge til. Nyt møde
forventes engang først i det nye år.
KL oplyste angående Peterspladsen, at her kan man forvente nyt på næste samrådsmøde.
Finn Rasmussen oplyste, at et berammet møde i denne uge var blevet aflyst pga. corona
situationen. Et møde hvor repræsentanter fra Aalborg kommune ved selvsyn på stedet
kunne blive bekendt, med hvor farligt det er, at cykle mellem Vodskov og Vestbjerg.
7. Næstkommende møde/møder
tirsdag d. 9. februar 2021
8. Evt.
Det oplystes, at der kommer ny leder af Fritids- og Ungdomsklubben pr. 1. April.
De seneste ugers uroligheder i Vodskov by forårsaget af nogle unge afstedkom en længere
og større debat, og om en eventuel samråds – rolle - indsats i problematikken.
Mødet slut.

