
 

 

 

 

 

Vodskov, 27. april 2010 

 

Generalforsamling 2010 

Tirsdag den 13. april 2010 kl. 19,30 

 Fremmødt ca. 20 personer 

 

Velkomst og indledning ved Knud Larsen 

  

 1 Valg af dirigent. Kirsten Boelt 

 

 2 Beretning for året 2009 Knud Larsen 

  

 Et meget positivt år for Vodskov Samråd med mange spændene opgaver. 

 Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøde og en del aktiviteter. 

 

 Deltaget i flere samlinger med Aalborg Kommune. 

 

 Lokalplanforslag vedr. institutionsbyggeri i Hammer Bakker. 

 Der blev afholdt stormøde i Vodskov Skole Aula med ca. 200 deltager 

 og en rigtig god debat. 

   

 Valg 2009  

 Der blev afholdt valgmøde i Vodskov Hallen med ca. 60 fremmødte og 5 partier. 

En rigtig god aften med mange gode indlæg vi kunne hører at kandidaterne var 

rigtig klar med svar. 

 

Vodskov Net 

I forbindelse med opdatering og forbedringer af Vodskov Net blev der lavet 

er udvalg til at arbejde med ovennævnte punkt. 

Udvalget er kommet rigtig lang og vil stadig følge det og lave opdatering samt 

servicere borger og firmaer i Vodskov samt opdatere kalenderen sådan det 

fremstår som et godt aktiv for Vodskov. 

Husk at bruge Vodskov.Net til indgang til kalenderen og som oplysning om 

handel og håndværk samt følge alle aktiviteter i Vodskov. 

 

 

 

Vodskov  Samråd 
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Vodskov Samråd hjemmeside 

Hjemmesiden er nu sat i gang og vil løbene holdt opdateret og alle relevante 

oplysning og mødereferater vil blive lagt ind på siden. 

 

Vodskov Samråd annonce i Vodskov Avis  

Tiltaget med jobannoncen var at skabe interesse omkring Vodskov Samråd. 

  

Vodskov Fremtid 

Samrådet er også med i denne opgave. 

Vodskov Hallen er startet på at undersøge muligheder for at renovere og 

udvidelse af Hallen, så det kan blive en ny grundide hvor man ønsker at drage 

hele Vodskov by ind i opgaven . 

Der er allerede nu en del Vodskov borger den er inddraget i processen. 

Skitse og plan forventes at blive fremlagt til Open by Night den 20. maj. 

 

Foreningsmarked til Open by Night 

Samrådet har taget initiativ til at samle alle foreninger til et fremstød for at skabe 

interesse for klubber og foreninger. 

Samrådet søger for telt og en del udstyr til opgaven. 

 

Trafikale forhold i Vodskov 

Det er idéen at der skal arbejdes med at lave møde og skabe kontakt til Aalborg 

Kommune for at få sat noget i gang. 

 

Nye grunde til bolig og håndværk 

Samrådet vil sætte en undersøgelse i gang for at klarlægge og synliggøre hvad 

og hvor der er og kommer nye grunde. 

  

                 Vodskov Venner 

Samrådet har været aktiv omkring etablering af Vodskov Venner med 

repræsentantskab som gerne skal være en meget stor del af Vodskov klubber 

og foreninger. 

 

3                     Regnskab 2009 Knud Larsen 

Regnskabet blev delt ud til alle fremmødte. 

Regnskabet blev gennemgået og debatteret. 

  

Buget 2009 

Det nye udvalg vil efter generalforsamlingen gennemgår og fastlægger de nye 

aktiviteter. Det forventes at der bliver anvendt en del af årets økonomi til Open 

by Night 

 

 4                     Indkommende forslag 

                 Der var ikke modtaget forslag. 

 

Der blev på generalforsamlingen foreslået at udvide sammenarbejdet med 

Vodskov Kirke og FDF. 

  Vodskov Samråd tager kontakt. 
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5                    Valg af Forretningsudvalg 

 Peter Berg-Mortensen blev genvalgt. 

 Birgitte Hassing ønskede ikke genvalg. 

 Mona Svendsen er flyttet fra byen. 

 

Nye medlemmer til udvalget 

Erik Sørensen 

Lars Kjeldgaard 

 

Valg af revisor 

 Ove Kath 

  

Medlemmer ikke på valg 

Henry Bender, Vodskov Idrætsforening 

Kjeld  Svidt  

Søren Brinkmann, Vodskov Håndbold 

Knud Larsen Vodskov hallen 

 

Sekretær 

Birgit Kastbjerrg  

 

Webmaster  

Henning Pedersen 

 

Regnskabshjælp 

Ole Dahl 

 

Vodskov Mølles venner 

Repræsenntant fra Vodskov Samråd 

Ole Wæhrens 

 

Multihuset i Vodskov 

Repræsentant fra Vodskov Samråd 

Kjeld Svidt 

 

  

                 Eventuelt 

 God debat med flere god forslag og oplysninger. 

 

 

Generalforsamlingen sluttede med en hyggelig vinsmagning med Claus Topp fra Topp 

Vine og ost og kiks fra Bagbutkken . 

 

Referat  Knud Larsen   

 


