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Referat fra samrådets møde onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Vodskov Hallen. 

Deltagere:  Ole Wæhrens, Lars Kjeldgaard, Henning Pedersen, Knud Larsen, Erling Larsen,   
                     Bent Iversen, Birgit Kastbjerg, Erik Sørensen, Peter Lindholt 
Afbud:  Jesper Nyborg  
 
Mødeleder: Lars 
Referent: Birgit      
 

1. Godkendelse af referat 
Godkendt 

 
2. Siden sidst 

Der er generalforsamling 20. januar 2014 kl. 19.00. Vi skal annoncerer 14. dage før – det overholder 
vi og sætter det store krudt ind i ugen op til. Knud, Lars, Erik og Ole laver et skriv til avisen om 
byudviklingen samt lægger op til en skarpere profilering af samrådet i lokalområdet. Vi krydrer 
generalforsamlingen med vinsmagning – denne gang fra Top Wine. 
Knud refererede fra mødet for de samråd, der i samarbejde med kommunen arbejder på at 
forbedre kommunikationen parterne imellem. Kommunen udsender snarest spørgeskemaer til 
samrådene desangående. Samrådene skal gøre op, om de ønsker orientering eller høringsret. Der 
indkaldes til opfølgende møde i det nye år. 
Orientering om mødet for alle samråd om alle de mange frivillige i og udenfor foreningerne i 
Aalborg Kommune. Aalborg har 350 foreninger, der laver en eller anden form for frivilligt arbejde. 
 

3. Økonomi 
Regnskabet balancerer, når der flyttes lidt rundt på de budgetterede beløb. FLOT  
 

4. Fra udvalgene 
 Møllens Venner:  

Intet nyt 
 Multihuset:  

Intet nyt 
 Trafik og veje:  

Rundkørslen renoveres – der kommer ny beplantning – træerne bibeholdes. 
Grøften langs banerne ved Vodskovvej er renset 
Der arbejdes stadig med af- og påstigning af busserne ved Vodskov Kirke 

 Grønne områder:  
Vi holder os til referatet med stadsarkitekten i forhold til forbedringerne rundt i byen. Der sker lidt 
hen ad vejen. 

 Vodskov Skole: 
Der er lidt problemer omkring madordningen i Hallen – det løses snarest . Den nye skolereform 
betyder, at 10% af en skoledag skal gennemføres med foreninger/frivillige! 
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 Vodskov Fremtid: 
Der forventes svar Lokale og Anlægsfonden medio december. 

 Hammer Bakker:  
Der arbejdes videre med hærvejsprojektet. De lokale natur-/kulturture er godt besøgte. Der 
kommer et foredrag i februar 2014 med Ketty Johansson om Hammer Bakker. 

 Adressebog/velkomstfolder til nye borgere:  
Det er vanskeligt at holde vodskov.net opdateret – Både foreninger og erhvervsliv  glemmer at 
melde ind. 

 Byporte:  
Intet nyt 

 Limfjordsløbet: 
Intet nyt 

 Open by Night:  
22. maj + 28. august 2014 

 Diverse foreninger:  
Intet nyt 

 Sct. Hans aften:  
Intet nyt 

 Juletræ for børn i Hallen:  
Stor succes – mange glade deltagere 

 Borgermøder / offentlige temamøder: 
Der har været afholdt en pænt besøgt valgmøde. Evaluering: vi skal huske regionsrådsvalget! 

 Hjemmeside: 
Besøgstallene tage desværre ingen himmelflugt. 

5. Evt. 
Der er nu oprettet nemID til Lars, Bent og Birgit. Det skal bruges for at åbne den digitale postboks 
som alle foreninger skal have. 
 

 
NÆSTE MØDE:  Lars melder datoer ud til alle 


