
 
Referat  

Generalforsamling i Vodskov Samråd  
 

Mandag den 1. februar 2016 kl 19 i Vodskov Kultur- og Idrætscenter, ca. 35 deltagere 
 
 

Inden den formelle generalforsamlig arrangerede Samrådet en netværksdel, hvor 18 foreninger og 
institutioner deltog. Det blev Vodskov Krolf, der vandt lodtrækningen om 500 kroner til klubkassen.  
 
I forlængelse heraf oplyste Knud Larsen fra Samrådet 

 Aalborg Kommunes magistrat (borgmester plus rådmænd) har holdt møde i det nye VKI 

 At en omdannelse af det grønne område over for VKI aktuelt er sat på stand-by. 
 

Jesper Nyborg fra Erhvervsforeningen blev valgt som dirigent og konstaterede at geneneralforsamlingen var 
indkaldt med de lovlige 14 dages varsel. Annonce var i Vodskov Avis den 12. januar.  
 

Formand Peter Lindholdt havde måttet melde afbud, da han med kort varsel havde fået omlagt sine vagter. 
Beretningen blev i stedet på bestyrelsens vegne holdt af Jytte Laden Nielsen.  
 

Læs beretningen særskilt på hjemmesiden. 
 
 

Det kommende år – 2016: 
 
I beretningen forekom emner, som peger ind i 2016 og som der allerede nu foreligger konkrete oplysninger 
om: 

 Jytte Laden Nielsen opfordrede kraftigt de tilstedeværende foreninger til at benytte den fælles 
facebook side - Vodskov By - til at omtale initiativer, arrangementer m.m., som har appel til en 
bredere kreds af borgere i byen. Hver forening/institution har fået tilbudt at udpege en 
administrator til at lægge korte tekster og billeder på Vodskov By. Foreningen skal oplyse til Vodskov 
Bibliotek, hvem den har udpeget som administrator.  

 Kommunen renoverer p.t. det grønne område omkring det ny-indviede idræts- og kulturcenter 

 Limfjordsløbet afvikles i 2016 søndag den 22. maj 

 Projekt Vandtårnet vil i foråret indkalde til møde/workshop om evt. omdannelse af det gamle 
vandtårn ved institutionsområdet til et udsigts- og udstillingstårn for egnen.  

 Samrådet arbejder på at få kommunen til at komme til byen for at informere om den nye sortering 
af skrald, der efter planen skal begynde 1. juli i år. 

 

Regnskab: 
Regnskabet godkendt (med aktiver pr 31.12.2015 på 5169 kr. ) 
 
Budgetoverslag: 
Godkendt. Det årlige tilskud fra Aalborg Kommune på 15.000 kr skal genanssøges i løbet af første kvartal 
2016 og kommer til udbetaling omkring maj.   
 

 

http://www.vodskovsamraad.dk/Netvaerksdel20160201.pdf
http://www.vodskovsamraad.dk/referater/VodskovSamraad-Beretning2015.pdf
http://www.vodskovsamraad.dk/regnskab/Regnskab2015.html
http://www.vodskovsamraad.dk/regnskab/Budget2016.pdf


Indkomne forslag: 
Ingen 

 

Valg: 
Bent Iversen og Karin Madsen forlod Vodskov Samråd. Nyvalgte blev Jette Philipsen fra VI Fodbold og 
duoen Dorte Emdal Andersen og Anne Birte Ryberg, der repræsenterer Seniorsport.  
Gert Zinndorff blev genvalgt som revisor.  
 

Bestyrelsen består herefter af: Knud Larsen, Erik Sørensen, Erling Larsen, Ole Wæhrens, Jesper Nyborg, 
Peter Lindholdt, Jytte Laden Nielsen, Jette Philipsen og Dorthe Endal Andersen/Anne Birte Ryberg og 
Henning Pedersen, der opdaterer hjemmesiden.  
 

 

Eventuelt: 
 

Nogle indlæg under netværksdelen gik på, at nogle foreninger/institutioner mangler frivillige.  
Samrådets Knud Larsen kunne vidergive en positiv erfaring: Når han direkte har spurgt specifikke 
mennesker om de vil gøre et eller andet frivilligt, har han aldrig fået nej.   
 

Henning Poulsen fra Henrik Stampes Vej kommenterede parkering på det grønne område over for VKI, når 
der er mange arrangmenter. Knud Larsen pointerede, at p-pladserne er omlagt, så der nu  kan parkeres 
både fra Brorsonsvej og sydfra.  
Der var enighed om, at det er vigtigt at brugerne af hallen ændrer vaner og benytter de nye p-pladser med 
indkørsel fra syd.  
 

 


