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

Referat af samrådets møde den. 28. april 2011
Deltagere: Jesper Nyborg, Erik Sørensen, Lars Kjeldgaard, Knud Larsen, Ole Wæhrens (ref.)
Fraværende: Søren Brinkmann
Afbud: Birgit Kastbjerg og Peter Lindholt
1. Godkendelse af referat
Godkendt. Fremover skal eventuelle bemærkninger være referenten i hænde 5 arbejdsdage efter
udsendelse af referatet af hensyn til offentliggørelsen på hjemmesiden.

1. Siden sidst
KL oplyser at Uggerhalne og Grindsted samrådene måske kunne ønske sig en form for tættere
samarbejde med Vodskov samråd. Der var enighed om at invitere 2 repr. fra hvert samråd med til
næste samrådsmøde i Vodskov. Knud tager kontakt.
3. Økonomi
KL oplyser at regnskab er indsendt, og formentlig allerede godkendt. Der er gået nye 15.000 kr. ind
på kontoen. Budget er ikke lagt endnu, det bemærkes at der skal afsættes 3‐4.000 kr. til et open by
nigth arrangement.
4. Aktiviteter.
Trafik gruppen, har efter flere udsættelser møde med Marianne Nørgaard (tekn. forv.rådmand) og
Charlotte Krogh (chef for tekn. forv.) på Stigsborg d. 23. maj kl. 11.00. ES vil aflevere listen over
samrådets punkter (inden mødet afholdes) personligt til rådmanden. Deltagere er Erik Sørensen,
Lars Kjeldgaard samt Mads Thomsen.
Det er blevet oplyst at kommunen nu ”kun” har 800.000 kr. til fordeling til ansøgninger om
multibaner, hvilket betyder at der måske kan blive max. små 100.000 til hver ansøger, det betyder at
vi trækker vores ansøgning (ca. 1 mille.) tilbage i år, ikke mindst set i lyset af de forestående planer
om Vodskov hallen, der kan søges igen til næste år.
Sund fritid og børn og unge‐ projektet i Vodskov, her er Peter Lindholt tovholder, og i dag
fraværende derfor intet nyt. Et forslag om at invitere både Karen Lisbeth og Bjarne Hansen med til
næste møde blev vedtaget.
Der har været afholdt generalforsamling i Møllens venner hen over hovedet på samrådet repr. Ole, r
nok må melde sig ind i ”klubben”.
Punktet projekt universitet Vodskov år 2020, udsættes til næste møde p.g.a Søren Brinkmann
mødefravær. Samrådet forventer en tilbagemelding fra Søren, og foreslår at Lars Fich inddrages.
Ole mailer derom til Søren med melding om evt. ”forhøjet præmie” til studerende.
Vodskov fremtid kører fremad, d.v.s. der arbejdes videre. Opstart af kondi‐ og spinding center blev
drøftet, kender vi nogle ildsjæle der vil starte et sådant center ved / i Vodskov Hallen?
Vodskov Hjemmeside (det er ikke www.vodskov.net) på facebook, Knud og Ole tager et møde med
”Face Book firmaet i Vodskov”.
Folder til nye Vodskov borgere der er ikke sket noget endnu, men der vil blive udarbejdet en folder,
Ole og Erik er tovholder og initiativtager dertil.
5. Eventuelt
Open by nigth d. 26. maj, ”springer vi over”, da vi skal have et budskab at bringe.
Open by nigth d. 1 sep. kan der evt. blive en stand med titlen Vodskov år 2020.
Næste møde: Det besluttedes at afholde næste møde meget snart p.g.a. det pauvre fremmøde i dag!
Knud udsender snarest denne dato.
Referent Ole Mørch Wæhrens

