
 
 

 

Generalforsamling i Vodskov Samråd 

mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00  

i 

Vodskov Hallen 

  
 

1. Valg af dirigent  
 
Jesper Nyborg blev valgt. Jesper kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 

 
2. Beretning året 2014 ved Lars Kjeldgaard 

 

Vi har i Vodskov Samråd haft en del aktiviteter i det forgangne år men dog færre end normalt, da der 

ikke har været de store ”sager” i området. 

Samrådet er delt op i forskellige udvalg for at styre aktiviteterne. Udvalgene nedsættes ad hoc, som der 

er brug for dem. For at koordinere aktiviteter og udvalg har vi møder hver anden måned, hvilke alle har 

foregået i Vodskov Hallen. 

For tiden består udvalgene af: 

 Møllens Venner 

 Multihuset 

 Trafik og veje 

 Grønne områder 

 Vodskov skole 

 Vodskov Fremtid 

 Hammer Bakker 

 Limfjordsløbet 

 Open by Night 

 Diverse foreninger 

 Sct. Hans aften 

 Juletræ for børn i hallen 

 Hjemmeside 

 Borgermøde/offentligt temamøde 
 

De væsentligste ting, der er sket i året, er: 



 

 Udvalget for trafik og veje har holdt enkelte møder med kommunen, som blandt andet har 
omhandlet fremtidig offentlig transport til Hallen samt cykelsti til Uggerhalne og Grinsted, der nu er 
vedtaget og i gang. 

 Udvalget for grønne områder fik i år sammen med Baptistkirken arrangeret affaldsindsamling på 
fællesområderne, hvilket skete i forbindelse med Dansk Naturfredningsforenings årlige 
oprydningsdag. Dette gode initiativ blev startet sidste år og var i år en endnu større succes med 
mange deltagere. 

 Udvalget for Vodskov Fremtid er kommet så langt, at projektforslaget nu er godt i gang og forventes 
at være færdigt til indvielse inden sommerferien 2015. 

 Udvalget omkring Hammer Bakker har sammen med de øvrige samråd omkring Hammer Bakker 
stiftet en særskilt forening ”Projekt Hammer Bakker”, der har afholdt flere arrangementer gennem 
året. For tiden arbejdes der på at få det gamle vandtårn omdannet til et udsigtstårn, så alle 
besøgende og borgere kan komme op og nyde den fantastiske udsigt. 

 Udvalget omkring Limfjordsløbet støtter op om Limfjordsløbet og at det skal blive i 
Vodskov/Hammer Bakker. Vodskov skole ville oprindeligt deltage i løbet i 2014, men så gik der 
skolereform i den, så de forventer at deltage fra 2015 igen. 

 Sct. Hans aften blev igen i år afholdt af Erhvervsforeningen i samarbejde med Samrådet. Det blev en 
rigtig stor succes med mange deltagere, godt vejr, fint bål, sang og godt humør. 

 I år blev juletræsfesten igen afholdt af hallens Café i samarbejde med Samrådet, hvilket igen blev en 
succes med mange glade børn og forældre. Der var dog desværre mange, der blev afvist på dagen, 
da de havde glemt at købe billetter inden, så husk at købe billetter i god tid næste jul, så det kan 
blive en endnu større succes. 

 

Til sidst vil jeg takke alle i Vodskov Samråd for et rigtigt godt år, vi har haft mange gode og hyggelige 

møder. Endvidere vil jeg som sædvanlig takke hallen og Jonna for hendes altid gode humør, at vi har fået 

husly til vores møder og hendes altid gode beværtning. Vi kan igen kun opfordre byens borgere til, at 

støtte op om det hun gør. 

 

Herefter var der tid til spørgsmål og kommentarer. 

Sp.: Hvilket fokus er der på udvikling af Vodskov by fra politisk side, kan der gøres noget? 

Sv.:Samrådet har en god dialog med Aalborg Kommune, som er god til at reagere hurtigt på 

forespørgsler og henvendelser. Deriblandt udvidelse af Vodskov by, har politikerne lyttet. Lars og 

Jesper har været i dialog med Aalborg Kommune.  

Der er fokus på udvikling/udvidelse af Vodskov by både fra samråd og kommune. Grønne områder er 

også i fokus. Gode forhandlinger i gang. Der henvises til Vodskov Samråds hjemmeside for yderligere 

information vedrørende aktiviteter. 

Sp.: Hvad gøres der i forhold til trafikale problemer mht. bus? Det er fx svært at komme fra kirkens 

parkering en lørdag, hvor der har været bisættelse. 

Sv.: Der arbejdes på en bedre løsning på de trafikale problemer.  

Blandt andet også at skabe gode forhold for cyklister fra Nordbyen mod Tingvej. 



Derudover tilføjes at samrådene omkring Hammer Bakker går sammen om en plan til udvikling af 

vandtårnet i Hammer Bakker. Vandtårnet er en fredet bygning og det giver lidt udfordring i hvad der 

er tilladt. Det må gerne bruges til udstilling og udsigtstårn. Der er dog usikkerhed om der må sættes 

en mobilantenne op. Vil det give problemer mht. strålningsfarer? 

Beretningen godkendt 

 
3. Regnskab og budget 

 
Regnskab for året 2014 blev uddelt og gennemgået af kasserer Bent Iversen.  
Regnskabet blev godkendt. 
 
Budgetoverslag for 2015 blev uddelt, diskuteret og herefter godkendt. 

 

 
4. Indkomne forslag 

Ingen 
 

 
5. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer 

Lars Kjelgaard stopper som formand og genopstiller heller ikke i samrådet. 
Alle valgte repræsentanter bortset fra Lars Kjeldgaard genopstiller og fortsætter i Vodskov Samråd. 
Jytte Laden Nielsen vælges ind i samrådet. Der konstitueres til næste samrådsmøde. 
 
Ove Kath som er fungerende revisor flytter fra Vodskov og ønsker ikke genvalg som revisor.  
Gert Zinndorf vælges til revisor. 
 
STOR TAK til Lars Kjeldgaard for tiden som formand og Ove Kath som revisor. 

 

 
6. Eventuelt 

 
Morten fra Vingaven gav spændende og gode smagsprøver af øl af Nordjysk islæt. 
Hertil havde Hallens Cafeteria lavet stegt flæsk og alt der hører til samt ostebord. 

Sekretæropgaven løses fremover af Karin Madsen – Vodskov Bibliotek. 
Fremover sendes mail til: vodskov-bibliotek@aalborg.dk  

 

Første samrådsmøde i 2015 er onsdag den 4. marts kl. 19.00 i Vodskov Hallen 
 

http://www.vodskovsamraad.dk/regnskab/Regnskab2014.html
http://www.vodskovsamraad.dk/regnskab/Budget2015.pdf
mailto:vodskov-bibliotek@aalborg.dk

