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

Referat af samrådets møde den 13. oktober 2010
Deltagere: Peter Berg, Erik Sørensen, Lars Kjeldgaard, Knud Larsen, Ole Wæhrens, Birgit Kastbjerg
Afbud: Henry Bender, Søren Brinkmann, Kjeld Svidt
1. Godkendelse af referat
Godkendt
2. Siden sidst
Knud: Open by Night. Samrådets stand var ikke så velbesøgt som håbet. Dog kom der gode forslag
til samrådets arbejde: primært omkring oversigtforhold på Vodskov Kirkevej, de grønne områders
vedligeholdelse eller mangel på samme samt problematikken omkring Hals-vejen. Vi skal finde
emner/temaer, der kan tiltrække/vække opsigt.
Knud: trafikforholdene på Vodskov Kirkevej tages op. Se punkt 4.
Knud: byggeriet i Bakkerne. Planlægningen er langt fremme, så det må anses for godkendt.
Knud: årets ildsjæl pris i alborg Kommune – ingen forslag.
Knud: webmasters forespørgsel om aktiviteter i Vodskov på vodskov.net: både samrådets og hallens
hjemmesider bliver besøgt ligesom vodskov.net. Alle fungerer godt som indgang til Vodskov og
aktiviteterne i byen.
Knud: Vodskovs Fremtid. Planerne er så langt fremme, at der snart bliver møde med rådmand Anne
Dorthe Krog om sagen.
Juletræ på trekanten Vodskovvej/Vodskov Kirkevej: Samrådet giver 50 % dog max. 5000,- kr. til
lysnet/-kæder til kastanjetræerne eller til plantning af et stort grantræ. Erhvervsforeningen sørger
for diverse tilladelser.
3. Økonomi
Vi har 11.903 kr. på kontoen. Vi skal have lavet nyt CVRnr samt oprettet et nemID.
Borgerforeningen har hidtil afholdt juletræ for byens børn i Hallen. Knud foreslår at
Gymnastikforeningen overtager opgaven og at Samrådet støtter opstarten. Vi afventer
Gymnastikforeningen svar.
4. Gennemgang af udvalgsmedlemmernes aktiviteter
Vejudvalget: Ole, Erik, Lars og Knud udarbejder forslag evt. med tegning og kontakter Vodskov Skole
for samarbejde om problemerne på Vodskov Kirkevej inden der tages kontakt til kommunen.
5. Folder
Der er ikke sket så meget. Ole tager kontakt til Henning vedr. udkast.
6. Eventuelt
Vi ønsker et højere informationsniveau fra kommunens side i sager, de vedrører Vodskov.
Erik og Knud deltager i mødet for alle samråd den 3. november.
Næste møde: Torsdag den 25. november kl. 18.00 i Hallen.
Referent
Birgit Kastbjerg

