
 

 

Generalforsamling Vodskov Samråd 31. januar 2017 – referat  
 
Konsulent i Aalborg Kommunes Landdistriktgruppe Lisbeth Machholm indledte med at fortælle om 
den mulighed, som byerne omkring Hammer Bakker har fået for at udvikle sig ved samarbejde. 
Veletablerede organisationer som Realdania og Lokale og Anlægs Fonden har sammen med DGI 
udpeget samrådene ved Hammer Bakker som en af foreløbig fire landsbyklynger i hele Danmark, 
der får konsulenthjælp til at komme med visioner og ideer, der kan udmøntes i konkrete projekter 
til gavn for byerne: 
Vodskov, Vestbjerg, Sulsted, Ajstrup, Tylstrup og Brændskov, Grindsted, Uggerhalne og Langholt.  
 
Flere deltagere efterlyste eksempler på hvad det kunne være, men konsulent Lisbeth Machholm 
ønsker, at samarbejdet skal begynde med et blankt papir. Dog opfordrede hun til, at man læser om 
tilsvarende samarbejder på nettet: www.landsbyklynger.dk 
 
Generalforsamlingens deltagere tilkendegav, at de synes udpegningen til landsbyklynge er en 
positiv mulighed. I første omgang bliver det en proces, som kommer til at løbe over halvandet år. 
Den sættes i gang den 7. februar på et møde i Vodskov. 
 
Beretning:   www.vodskovsamraad.dk/generalforsamling/Vodskov_Samraad_beretning_2016.pdf 
 
Samrådets sekretær Jytte Laden Nielsen aflagde beretningen i formandens fravær.  
 
Den blev suppleret med oplysning om, at Aalborg Kommune har fået ca. 35 skriftlige henvendelser 
med ideer til revisionen af kommuneplanen for Vodskov. Derudover fik forvaltningen et par 
hundrede en-linjers stikord med hjem fra borgermødet i november.  
Se   www.aalborgkommune.dk/vodskov 
 
Anne Dorte Krog spurgte om samrådet ved noget om, om der kommer lys på cykelstien til 
Grindsted. Svaret er nej. 
Henrik Winther Larsen opfordrer samrådet til at gøre noget for de unge i byen for at få dem 
involveret.  
Anne Dorte Krog mener, at de yngre foreningsaktive kan dukke op på generalforsamlingen, hvis 
samrådet bliver endnu bedre til at benytte Vodskov By Facebook.  
 
Beretningen godkendtes. 
 
Regnskabet godkendtes.   www.vodskovsamraad.dk/regnskab/Vodskov_Samraad_2016.pdf 
Den største post er bestyrelsesmøder, som også dækker udgifter til årets generalforsamling, som 
sidste år var meget velbesøgt.  
Kassebeholdningen, som p.t. andrager ca. 4000 kroner, skal række frem til april-maj 2017. Det 
svarer dermed til tidligere års forbrug.  
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Budget 2017: Følger de tidligere års budgetter, - der er ikke udarbejdet et særskilt for 2017.   
 
Indkomne forslag: Henning Pedersen har nærlæst vedtægerne og stillede forslag om, at vi justerer 
dem til virkeligheden. F.eks. nævnes Borgerforeningen, som ikke har eksisteret i flere år. Samrådet 
fik generalforsamlingens tilslutning til at ajourføre vedtægterne.   
 
Valg til Forretningsudvalget: 
 
Finn Rasmussen indtræder med en vision om at arbejde for cyklen som transportmiddel og at 
afprøve samrådets forslag om at gøre Vodskov til modelby for cyklisme i Aalborg Kommune.  
 
Vodskov Kultur- og Idrætscenter udpeger en repræsentant, som ligeledes indtræder: Anne Dorte 
Krog.   
 
Vodskov Erhvervsforening udpeger en ny repræsentant, der erstatter Jesper Nyborg: Leo Nielsen. 
 
 
Et kig ind i 2017 :   www.vodskovsamraad.dk/generalforsamling/Vodskov_Samraad_-
_Et_kig_ind_i_2017.pdf 
 
En repræsentant fra landsdelens folkedansere, Inger Brix, oplyste, at Vodskov den 16.-18. juni 
bliver  ramme om et større folkedanser-stævne. Byens borgere vil opleve danserne ved 
SuperBrugsen og forskellige andre steder i byen. De overnatter dels på skolen, dels på det grønne 
område ved VKI, der benyttes til omklædning og forplejning.  
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