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

Referat af samrådets møde den 3. juni 2010
Deltagere:
Afbud:

Peter Berg, Erik Sørensen, Søren Brinkmann, Lars Kjeldgaard, Knud Larsen, Kjeld Svindt, Ole
Wæhrens og Birgit Kastbjerg
Henry Bender

1. Godkendelse af referat
 Godkendt
2. Siden sidst
 Knud:
o Open-by-Night: godt oplæg, desværre ikke så mange besøgende. Samrådet forsøger at
samle foreningerne igen til næste Open-by-Night 26.8 og sørger for en mere synlig
placering. Birgit laver en skriftlig henvendelse til foreninger om tilbuddet og med tilmelding
på Vodskov Bibliotek. Ide til foreninger: lav en lille konkurrence/aktivitet eller lav en lille
salgsbod.
o Har deltaget i en høring i Aktivhuset om landsbyernes fremtid. Mange ting blev drøftet,
men Samrådet var ikke orienteret om høringen – hvorfor ikke?
o Limfjordsløbet: byder på mange deltagere hvert år. Kan Samrådet udnytte det store
deltagerantal?
o Folder: folderen om Vodskov skal selvfølgelig ligge på vodskov.net samt i papirform hos fx
ejendomsmæglere og på biblioteket.
o Byggeri i Bakkerne: vi enedes om at henvende os til kommunen for at få alle informationer,
så vi kan formidle dem videre i byens borgere.
 Erik:
o Har deltaget i fællesmøde for kommunens samråd. Samrådene prioriteres højt i kommunen
og har politisk bevågenhed. På mødet blev diskuteret mange forskellige emner, bl.a.
vintervedligehold, spøgelseshuse, internetforbindelser, trafik og fælles retningslinjer for
vedtægter.
3. Økonomi
 Samrådet har fået de 15.000 kr. fra kommunen og med overførslen på de 8.000 kr. fra sidste år er
økonomien rigtig god. Der er brugt 6-8.000 kr. til foreningstræffet ved Open-by-Night og vi regner
med at bruge samme beløb i august, hvis foreningerne vil deltage igen.
4. Gennemgang af udvalgsmedlemmernes aktiviteter
 Lars:
o Har haft møde med Multihuset. Lars er kontaktperson for Multihuset i Samrådet, men ikke
bestyrelsesmedlem i Multihuset med mindre det er et krav.
 Ole:
o Har deltaget i møde med Møllens Venner.
 Søren:
o Har kontakt til AU om projekter bl.a. om byudvikling.

5. Hjemmeside/folder
 Ole:
o Er tovholder på indsatsområder til Samrådets hjemmeside. Ønskes: tydelig markering af
kontakt til Samrådet via mail på hjemmesiden. Der er gode besøgstal hjemmeside, men
underligt nok en høj afvisningsprocent. Ole undersøger dette.
6. Eventuelt
 Ole
o Hvad sker der med træerne i byen? Hvad sker der med byforskønnelsen? Peter Berg
undersøger om Erhvervsforeningen vil tage initiativ til beplantning.
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