Referat fra samrådets møde onsdag den 22. maj 2013 kl. 19.00 i Vodskov Hallen.
Deltagere: Jesper Nyborg, Ole Wæhrens, Lars Kjeldgaard, Henning Pedersen, Knud Larsen, Erling Larsen,
Bent Iversen, Birgit Kastbjerg, Søren Brinkmann,
Afbud: Erik Sørensen, Peter Lindholt
Mødeleder: Lars
Referent: Birgit
1. Godkendelse af referat
Godkendt
2. Siden sidst
Knud har deltaget i formødet til fællesmødet for alle samråd og orienterede kort. Snakken faldt på
Samrådets bidrag til kommuneplanen – det ses ingen steder. Knud tager kontakt for at spørge ind
til dette.
3. Økonomi
Der er kun brugt penge til møder og annoncer. Kommende udgifter: flagallé til Limfjordsløbet, Sct.
Hans arrangement, Open by Night
4. Fra udvalgene
Møllens Venner:
Intet nyt
Multihuset:
Intet nyt
Trafik og veje:
Der er møde med stadsgartneren den 27.6 kl. 13. Opfølgning på sidste brev – nye ideer/forslag til
Jesper
Grønne områder:
Oprydningsdag ikke det store tilløbsstykke. Næste år skal der mere info ud. Gerne med bedre
traktement samt hoppeborg som en slags børneparkering.
Vodskov Skole:
Intet nyt
Vodskov Fremtid:
Der skal være møde med kommunen 23.5 vedr. licitationsformer. Medio juni ventes arkitekternes
forslag færdigt. Foreningsfitness forsøges startet op nu og med træning i Hebys lokaler fra 1.10.
Hele udvidelsen af Hallen forventes færdig ca. 1.1.2015
Hammer Bakker:
Der arbejdes på bedre skiltning af spændende steder i samarbejde med kommunen. Kan
mountainbike ruterne forbedres med flis, så cyklisterne ikke forlader stierne, når de er opblødte af
vand. Evt. i økonomisk samarbejde med landsby-samrådene.
1

Adressebog/velkomstfolder til nye borgere:
Intet nyt
Byporte:
Intet nyt
Limfjordsløbet:
Samrådet opfordrer skolens ledelse og idrætslærere til at lave hold til Limfjordsløbet og bruge
træningen op til løbet i undervisningen. Samrådet overvejer at sponsorere trøjer næste år til
skoleholdene. Idrætsforeningerne kunne overveje det samme.
Open by Night:
Foreningsfitness er bevilliget 500 kr. til annonce
Diverse foreninger:
Spejderne opsætter flagallé til Limfjordsløbet
Sct. Hans aften:
Erhvervsforeningen har helt styr på aftenens begivenheder – i samarbejde med Samrådet.
Juletræ tændes:
Intet nyt.
Borgermøder / offentlige temamøder:
Der er borgermøde i skolens aula om salget af Pitsvej 23. maj. Samrådet er medarrangør. Der
afholdes møde med politikerne op til kommunevalget mandag den 4. november kl. 19.00 i Hallen.
Samrådet vil samarbejde med partiforeningerne om traktement.
Juletræ for børn i Hallen:
Intet nyt
Hjemmeside:
Opslag på Samrådets hjemmeside skal afspejle samrådets formål. Hjemmesiden skal ikke give plads
til privat debatforum.
5. Evt.
Løs snak om det kommende borgermøde vedr. salg af Pitsvej
NÆSTE MØDE: er 14. august kl. 19.00 i Vodskov Hallen
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