
 

 

 

 
Referat generalforsamling den 27. januar 2020 

 
 
Formand Peter Lindholt bød velkommen til de ca. 75 deltagere og introducerede aftenens 
gæst, afdelingsleder Charlotte Krogh fra By- og Landskabsforvaltningen og bestyrelsens 
forslag til dirigent, Kirsten Boelt. 
 
Vodskov Samråd havde bedt By- og Landskabsforvaltningen om status på en række emner, 
som er afledt af den byudviklingsplan, der blev vedtaget i 2018. Charlotte Krogh havde 
indhentet oplysninger fra forskellige afdelinger i Aalborg Kommune og kunne blandt andet 
fortælle 
 

 At der for området ved Langbrokrovej svinget - over for Gøgeurtvej – vil blive 
udarbejdet en lokalplan, som forventes vedtaget i 2020. Lokalplan 5-2-112 deler 
området i to etaper. Første etape ventes at omfatte 20 parceller, mens anden etape 
når landbrug er ophørt senest om fem år kan gennemføres med 10 parceller.  

 At den omfartsvej, som udviklingsplanen levner mulighed for fra rundkørslen ved 
landevejen op gennem Langbrokrovej svinget og videre til Tingvej, p.t. ikke er på 
investeringsoversigten. Indspil til budget med henblik på realisering i 2023. 

 At en cykelsti mellem Vodskov og Vestbjerg er indstillet fra forvaltningens side og 
figurerer på den reviderede cykelstiplan, men at den p.t. ikke figurerer på 
kommunen budgetoversigt 

 At der er dialog med grundejer om køb af areal på Attrupgårdsvej til en ny stor 
institution til 80 børn, 20 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Håbet er, at en ny 
institution kan indvies ultimo 2021 eller primo 2022. 

 At lokalplan 5-2-111 for et område ved Storemosevej for længst er vedtaget og at 
byggetilladelsen forventes klar ved udgangen af februar 2020. Byggeriet vil omfatte 
20 institutionsboliger. 40-45 ansatte. 

 At lokalplan 5-2-113 for et erhvervsområde ved Følfodsvej vil have høringsfrist i 
perioden 14/2 til 13/3, hvorefter den forventes vedtaget i byrådet før 
sommerferien. For at realisere grundsalg på arealet, der både ejes af Aalborg 
Kommune og private, er det nødvendigt at ekspropriere et areal til forlængelse af 
Følfodvej, således at der kan blive tilkørsel til de kommende erhvervsgrunde.    

 
Afdelingslederen bekræftede kommentar fra salen om at Kirkevej ER meget belastet. Hun 
påpegede, at en omfartsvej skal rummes inden for et stadigt mindre kommunalt 
anlægsbudget. Trafikale problemer i nogle andre byer, som kan løses for langt, langt færre 
penge, er eller vil blive gennemført.  
 



 

 

Konklusionen hos de fremmødte var derfor, at Vodskov Samråd må rette officiel 
henvendelse til rådmanden for By- og Landskabsforvaltningen og presse på hos de politiske 
partier i byrådet. 
Link til Charlotte Krogh’s indlæg.  
 

Efter en kort pause med øl, vin og vand til ganerne, indledtes den egentlige 
generalforsamling, hvor Kirsten Boelt blev valgt som dirigent.  
 
Beretning: 
Formand Peter Lindholt aflagde beretning.  
Der var forslag fra salen om at tage en tradition fra 80erne med Vodskov festuge op igen.  
Sekretær Jytte Laden Nielsen svarede, at hun ikke mente tiden var til den slags og at hun 
ser Erhvervsforeningens to årlige Open By Night som en nutidig afløser.  
 
Hvad er status på Limfjordsløbet? ville en deltager vide.  
Der ventes på svar fra den lokale Hammer Bakker Runners om de vil indgå i et samarbejde 
med en større professionel Aalborg-arrangør med praktisk hjælp fra lokale foreninger.    
 
Vi skal fortsat være en grøn by, mente en deltager, som syntes det var en skam at elcykel 
projektet har forladt byen. Derefter blev tanken om man måske kunne få en fond til at 
donere penge til elcykler luftet. Ove Andersen fra Vodskov Motions Cykel Clubs afdeling for 
motionister ville overveje at tage den problematik op.     
 
Med de kommentarer blev beretningen godkendt med applaus.   Link til beretning. 
 
Regnskab: 
Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2019 blev forelagt af Inge Beltoft. Årets 
resultat blev på 1565,51 kr. Egenkapitalen var ved indgangen til 2020 10.943,83 kr. 
Regnskabet blev vedtaget.  Link til regnskab. 
 
Budget: 
Forslag for 2020 forelagt af Inge Beltoft med udgifter på 16.000 kr. Vedtaget.  
Dirigenten påpegede at med egenkapitalen og det nye tilskud ser økonomien godt ud. 
Egenkapitalen ved årets indgang skal dække til generalforsamling inkl. annonce og løbende 
udgifter indtil nyt tilskud udbetales fra Aalborg Kommune pr. maj 2020. Formanden 
oplyste, at der pt. ikke er aktuelle planer om nye initiativer.   Link til budget. 
 
Indkomne forslag: 
Der var ikke indløbet skriftlige forslag.  
 
Valg:  
Ingen fulgte dirigentens opfordring om at lade sig nyvælge til forretningsudvalget.  
 
Revisor:  
Ekstern revisor Gert Zinndorff, Nordjyske Bank, tager en tørn et år mere.   
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Eventuelt: 
Der var et par spørgsmål og kommentarer:  
 
1) Der blev efterlyst fodgænger-overgang i byens østlige ende, hvor der ingen er.  
 Det er et emne, som det vil være naturligt for samrådet at se på.  
2) Folk, som lader deres hække vokse langt ud på fortovet, er det et emne for samrådet? 

Nej. Formanden benyttede lejligheden til at fremhæve over for de fremmødte, at 
kommunen har en TIP Aalborg funktion på hjemmesiden/som app. Er der forhold, 
som man mener er farlige eller urimelige kan man tippe kommunen. Nogle forhold 
er udbedret på den konto.   
Desuden kan man på politiets hjemmeside anmode om en fotovogn, hvis man 
mener, at der køres alt for hurtigt på en given strækning.   

3) Kan der ikke rettes flere fliser op? Fliser er flere steder i byen stadig ujævne og 
 besværlige for folk med rollator eller for svagtseende.   

Sekretæren oplyste, at samrådet har holdt et møde, hvor den ujævne strækning ved 
busstoppestedet på Vodskovvej ved møbelhuset blev påpeget. Kommunen vil se på 
det igen på et tidspunkt, men henholder sig til, at ujævnheden skal være på 
minimum 4 cm før de vil rette det.   
 

  
Referent: Jytte Laden Nielsen, 29. januar 2020. 
  
 


