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Referat fra Samrådets møde onsdag den 13. august 2014 kl. 19.00 i Vodskov Hallen 

Deltagere: Lars Kjeldgaard, Knud Larsen, Jesper Nyborg, Erling Larsen, Henning Pedersen, Ole Wæhrens, 
Peter Lindholt, Karin Madsen 
 
Afbud: Erik Sørensen, Bent Iversen 
 
Valg af mødeleder: Lars Kjeldgaard 

 
1. Godkendelse af referat 

 Godkendt 
 Rettelse i punkt 5 -Evt.: Andreas Mylund er fra Nordjyllands Politi (sikkerhedsrådgiver) og ikke 

fra Kriminalpræventivt råd. 
 

2. Siden sidst 

 Affaldssortering – Jytte Laden Nielsen kører videre med De Grønne Agenter. Jytte afventer 
svar fra Aalborg Kommune vedr. forespørgsel på arrangement (se mail sendt fra Lars 
Kjeldgaard 11.08.14). Vodskov Samråd støtter med penge til avisannonce. 

 Peter Pindstrup, Aalborg Kommune har fremlagt et foreløbig kort hvor samrådene er inddelt 
i kompetenceområder (Henning har lagt det på samrådets hjemmeside under Sidst nyt - 
Øvrige links). 

 Afventer opfølgning på møde fra Peter Mikkelsen.  
Nyt møde den 05.09.14 Hvert udvalg kommer med de punkter de vil fremlægge. Der forslås 
et opsamlingsmøde inden mødet den 05.09.14, så Vodskov Samråd kommer med en fælles 
stemme. 

 
3. Økonomi 

 Alt OK  
 

4. Fra udvalgene: 
 Møllens Venner: intet nyt 
 Multihuset: intet nyt 
 Trafik og veje: intet nyt – buskørsel til hal afventer afklaring. 
 Grønne områder: intet nyt 
 Vodskov skole: intet nyt 
 Vodskov Fremtid: Entreprenør er valgt og kontrakt er underskrevet. Det kører planmæssigt 

med ansøgninger til kreditforening og byggetilladelse. Planlægning af p-plads arbejdes der på. 
 Hammer Bakker: Indvielse af Hærvejen gik godt – 200 personer var med til indvielsen.  

Vandtårn i Hammer Bakker: Lions Club Hammer Bakker arbejder videre med projektet (forslag 
til udnyttelse er bl.a. observatorium og udkigstårn). Vodskov Samråd støtter op om projektet. 

 Byporten: intet nyt 
 Limfjordsløbet: Vodskov samråd appellerer til at Vodskov Skole går med ind i at støtte op om 

løbet for at holde det i byen. Hammer Bakker Runners kunne også støtte op om løbet. Jesper 
kontakter formand for dialog.   

 Open by Night: Torsdag den 28.08.14. Der er fokus på Knæk Cancer. Annonce er budgetteret 
med. 
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Vodskov Samråd støtter med kr. 2000,00 som er et annoncetilskud til et Knæk Cancer 

arrangement, hvor Vodskov Samråd er medarrangør. 

 Diverse foreninger: Ny forening ved navn Krolf. Der er pt. 30 medlemmer.  
Banen ved Liselund er på 12 huller og der er ønske om at udvide med yderligere 12 huller. 

 Sct. Hans aften: God aften og alt forløb fint. 
 Juletræ for børn i hallen: Hallen vil gerne stå for arrangementet og der støttes med 1000,00 kr.  
 Hjemmeside: Byens erhvervs visitkort mangler stadig opdatering – opfordring er sendt ud til 

erhvervsforeningens medlemmer. Personlig henvendelse er en mulighed for at få opdateret 
oplysningerne på de enkelte. 

 Borgermøde/offentligt temamøde: intet nyt 
 
 

5. Evt. 
 

 Knud Larsen fortæller at Vodskov Hallen vil sætte en åben konkurrence op, hvor man 
kan byde ind med et navn i stedet for ”Vodskov Hallen”. Samrådet støtter med 
annonce til avisen. 

 Erling orienterer: For at få Nabohjælp/Trygfonden til at stille op til et arrangement, skal 
der møde minimum 20 husstande op. 
Der er stadig mange indbrud i Vodskov og der kan forebygges ved at sætte 
klistermærker med ”Nabohjælp” på døre og vinduer. 
Link på Vodskov Samråds hjemmeside til nabohjælp.dk 

 
- Næste møde for Vodskov Samråd er onsdag den 15. oktober. 


