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

 
 

Referat af samrådets møde den 14. december 2011 
 
Deltagere: Lars Kjeldgaard, Knud Larsen, Ole Wæhrens, Peter Lindholt, Jesper Nyborg, Erik Sørensen, Bent 
Iversen, Søren Brinkmann, Ole Dahl, Henning Pedersen og Birgit Kastbjerg  
 
 
1. Godkendelse af referat fra sidst 

 Godkendt 
 

2. Siden sidst  
 Julebelysning – ”gaden stråler med sit julelys” – det ser fint og hyggeligt ud. 
 Juletræ på trekanten – er også med lys. Der blev dog ikke holdt festivitas i den anledning. 
 De tre ægte kastanjer – kommunen har været her og beskåret træerne så meget de fandt forsvarligt. 

Det er dog stadig for dyrt at bekoste et lystæppe til dem. 
 SSP – der er intet nyt fra hverken fra Karen Lisbeth Larsen eller fra Bjarne Hansen. Vi venter og håber 

på indlægget til Vodskov Avis. 
 Tingbakkerne – Johnny er klar, hvis vi har nogle ting, vi gerne vil samarbejde med Tingbakkerne om. 

Der er stadig ingen tilmeldte som medlemmer af Vodskov Samråd. 
 Mødet i Nordkraft 30.11 for alle samråd i kommunen var meget positivt. Forvaltningen havde bedt 

Vokslev Samråd fortælle om det naturprojekt, de er i gang med bl.a. i kraft af tilskud mange steder 
fra på i alt ca. 7 mil. Godt at høre at selv store projekter kan komme i gang med hjælp forskellige 
steder fra. 
 

3. Økonomi 
 Vi har en del penge tilbage her ved slutningen af året. Der var enighed om, at næste år SKAL der 

prioriteres afsættelse af beløb som støtte til diverse begivenheder. Her kan nævnes: Limfjordsløbet 
og Østvendsyssel rundt, juletræsfest i Hallen for de mindre børn, open by night og juletræstænding 
for alle byens borgere, arrangement for pensionisterne og deltagelse i en eller anden form i 
Vodskovs Fremtid. Der lægges op til støtte til foreningerne i forbindelse med tilskuddene – ikke 
sådan at Samrådet skal stå for arrangementerne. I år giver vi tilskud til udviklingen af software til 
info-skærmene i Hallen i forbindelse med Vodskovs Fremtid. 
 

4. Diverse udvalg 
 Projekt Hammer Bakker: Ole W (tovholder) har deltaget i et møde, hvor der blev nedsat en del 

arbejdsgrupper, der skal arbejde videre med delprojekterne. 
 Park og Natur: har indkaldt Samrådet til en gennemgang af Vodskovs grønne områder. Jesper bliver 

tovholder. Jesper og Erik deltager i mødet. Ole W sørger for at sende indbydelse til Jesper og Erik. 
 Veje: Erik Søren (tovholder) arbejder videre 
 Møder med kommunen: Lars er tovholder. Ole W sørger for at videresende mails fra kommunen. 
 Limfjordsløbet: har taget kontakt til Vodskov Hallen. Søren fra Samrådet og Claus Nielsen fra 

Badminton tager kontakt for evt. samarbejde. 
 Byportal: Peter undrer sig over mangel på byportal. Emnet har været oppe flere gange. Lars og Peter 

undersøger mulighederne for etablering i samarbejde med Erhvervsforeningen. 
 



Enighed om, at referater fra møder i udvalgene skal lægges på hjemmesiden. Henning sørger for at 
tydeliggøre tovholderne på hjemmesiden. 
 

5. Generalforsamling 16. januar 2012 kl. 19.30 
 Vi får øl-smagning ved Morten fra Vingaven som festligt indslag. Knud har etableret kontakt. 
 Knud vil ikke efter generalforsamlingen være formand/kontaktperson. Overvej om DU har lyst. 

 
 
6. Evt. 

 Lars: skal der være adgang til trådløst netværk i Hallen? Det kommer snart  
 Fremover bliver alle referater sendt ud til alle i bestyrelsen. Der er en indsigelsesfrist på 3 dage inden 

referatet bliver sendt til Henning Pedersen og lagt på hjemmesiden. 
 
 
Næste møde:  er generalforsamlingen den 16. januar 2012 kl. 19.30. Se vedtægterne HER 

Første møde derefter bliver tirsdag den 31. januar kl. 19.00 i Hallen, hvor en ny bestyrelse skal  
konstitueres. 
Onsdag den 14. marts kl. 19.00 er der igen aftalt møde i Hallen. 

 
 
Referent  
Birgit Kastbjerg 

http://www.vodskovsamraad.dk/vedtaegter.pdf

