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

 
Referat af samrådets møde den 5. oktober 2011 
 
Deltagere: Lars Kjeldgaard, Knud Larsen, Ole Wæhrens, Peter Lindholt, Jesper Nyborg, Erik Sørensen, Bent 
Iversen, Birgit Kastbjerg  
 
Afbud: Søren Brinkmann 
 
Speciel indbudte: Karen Lisbeth Larsen, Johnny Nielsen, Bjarne Hansen 
 
1. Orientering om Boligsocial helhedsplan for Tingbakkerne 

 Johnny Nielsen præsenterede sig selv. Johnny er uddannet pædagog, har tidligere arbejdet som SSP 
medarbejder i Vesthimmerlands Kommune og er nu ansat af Viva Bolig i en periode på 4 år i 
forbindelse med Boligsocial Helhedsplan i Tingbakkerne. Planen går ud på at gøre Tingbakkerne og 
især Lille Tingbakke til et godt sted at bo. Det skal gøres ved en fysisk renovering af boligerne samt et 
socialt arbejde fra Johnnys side.  For at kunne målrette sin indsats har Johnny undersøgt hvilke 
problematikker, der findes i Lille Tingbakke. En høj fraflytnings procent på 46 gør området til en 
gennemgangslejr og sammen med sociale problemer som misbrug og vold har Lille Tingbakke ikke 
det bedste ry. Det skal dog bemærkes, at over ½ delen af beboerne er ganske almindelige 
mennesker – de holder bare lav profil – og det er den sidste ½del, der omtales mest. Det er Johnnys 
opgave bl.a. gennem igangsættelse af forskellige aktiviteter at gøre Lille Tingbakke til et godt sted at 
bo samt forbedre tilfredsheden og trygheden i området. Johnny arbejder på at ”forbinde” 
Tingbakkerne med resten af Vodskov by – bl.a. kunne en repræsentant i Vodskov Samråd være et 
godt bindeled. Johnny er altid glad for henvendelser og kan træffes på 2441 3379 
 

2. SSP i Vodskov  

 Karen Lisbeth Larsen og Bjarne Hansen var inviteret med for at give en kort orientering om hvordan 
det går i Vodskov. Bjarne Hansen var forsinket og Karen Lisbeth gav derfor en kort orientering. Lige 
nu er der ikke de store problemer blandt børnene og de unge i Vodskov. Der vil sikkert altid være 
nogle ganske få, der på den ene eller den anden måde skiller sig ud. Hvis man som medborger i 
Vodskov bliver opmærksom på noget, er man altid velkommen til at kontakte Karen Lisbeth på 
Vodskov Skole – 9829 1044 eller på mail kllar@vodskovskole.dk. Det er vigtigt med den gode historie 
og derfor blev Karen Lisbeth opfordret til at skrive et lille indlæg il Vodskov Avis eller tage kontakt til 
Frank for et lille interview. 
 

3. Projekter/udvalg 

 Hammer Bakker gruppen: Ole W. vil gerne deltage i arbejdet og Anton Thøger Larsen kontaktes for 
evt. deltagelse. Lions Hammer Bakker har 32.000 kr. til renovering af og skiltning til de 7 mindesten i 
bakkerne. 

 Trafikudvalget: Erik rykker for fartviser ved indkørsel i Vodskov fra vest. Peter har lavet en lille 
tilføjelse til kommunens skolevejsanalyse – den er optaget i rapporten. Vedr. busstoppestedet på 
Vodskov Kirkevej helt nede ved Vodskovvej har en meget høj benyttelse – 60 % af alle busser gør 
holdt der. De kan gøre det endog meget vanskeligt at flytte det. 
 

4. Økonomi 

 Intet nyt – økonomien overdrages til Bent Iversen snarest. 
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5. Eventuelt  

 Der kommer julebelysning i Vodskov i år  

 Der bliver juletræ med lys som der plejer. 
 Knud tager kontakt til kommunen for at høre om evt. beskæring af kastanjetræerne så der evt. kan 

komme lystæppe på. 
 
 
Næste møde: 6. december kl. 19 i Vodskov Hallen. Der bliver et lille juletraktement. 
 
HUSK generalforsamling 16. januar 2012 i Vodskov Hallen 
 
Referent  
Birgit Kastbjerg 


