
 

 

 

Referat af samrådets møde den 28. april 2010 

 
 
 
Deltagere: Peter Berg, Erik Sørensen, Søren Brinkmann, Lars Kjeldgaard, Knud Larsen og Kjeld Svidt 
Afbud fra Ole Wæhrens, Birgit Kastbjerg, Henry Bender 
 
 
 

 
1. Nye medlemmer valgt på generalforsamllingen 

 Lars Kjeldgaard 

 Erik sørensen 
Anbefalet 

 Ole Wæhrens 
 

2. Fordeling af poster i udvalget 

 Samrådets kontaktperson og kasserer: Knud Larsen. 

 Regnskabsførerr: Ole Dahl. 

 Revisor: Ove Kath 

 Kontakt til Multihuset: Lars Kjeldgaard kontakter Multihusets ledelse for afklaring af, om 
Multihuset ønsker en plads i samrådet. 

 Erik Sørensen vil have særligt fokus på at hjælpe med at søge midler til aktiviteter i byen. 

 Peter Berg og Erik Sørensen vil undersøge status for udviklingen af de trafikale forhold i 
byen. 

 Søren Brinkmann tager kontakt til universitetet om evt. samarbejde vedr. byens udvikling 

 Lars Kjeldgaard sikrer en kontakt til Aalborg kommune vedr. lokalplaner mm. 

 Knud Larsen er koordinator vedr. kontakt til politikkerne. 

 Ole Wæhrens er kontaktperson til samrådets webmaster. 
 
 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 Godkendt 
 

4. Referat fra Generalforsamlingen 

 Godkendt 
 

5. Økonomi 

 Det forventes, at der som tidligere år indgår 15.000 kr. i tilskud fra Aalborg kommune.  
Der er desuden overført 8.000 fra sidste år. 
 

 

Vodskov Samråd 
- en paraplyorganisation for erhvervs- og foreningslivet i Vodskov 



6. Hjertestarter 

 Der findes i dag to hjertestartere i byen placeret i hhv. hallen og biblioteket. Lars Kjeldgaard 
undersøger, om hjertestarterne kan udlånes til større arrangementer i byen. 

 Der findes vejledning til hjertestarterne på http://www.vodskovsamraad.dk/ 
 
 
 

7. Siden sidst 

 En del af byens foreninger er indgået i samarbejdet "Vodskovs Venner" 

 Vodskovhallen arbejder videre med planer for udbygning. 
 

8. Open By Night 

 Der er Open by Night den 20.5. hvor samrådet inviterer til foreningsmarked.  
Der opstilles telte, og der er planlagt aktiviteter fra forskellige foreninger. 

 Der kan læses mere om foreningsmarkedet på http://www.vodskovsamraad.dk/ 
 
 

9. Hjemmeside 

 Det blev foreslået, at der laves en lille velkomstfolder til byen, som f.eks. kan lægges frem 
hos ejendomsmæglere eller øvrige af byens butikker. 

 
 

10. Eventuelt 

 Ingen bemærkninger 
 

11. Kommende møder blev aftalt til følgende datoer: 

 3.6. kl. 19.30 

 11.8. kl. 19.30 

 13.10 kl. 19.30 

 25.11 18.00 juleafslutning 
 

 
 

Referent 
Kjeld Svidt 


