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Referat fra mødet tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 i Vodskov Hallen 

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

 
1. Godkendelse af referat 

 Godkendt 
 

2. Siden sidst 

 Borgermøde (i Gigantium, mødet indeholder forslag til forebyggelse af indbrud) 19. maj.  
Erling deltager. 

 Fritidspolitikmøde 19. maj. Mest relevant for foreninger. 
Emnet Integrationspolitik kan være relevant at høre om, er det aktuelt for Vodskov?  
Knud deltager muligvis. 

 Nem-ID for Vodskov Samråd. Brugere ændres. Karin undersøger og går videre med ændring. 
Adresse ændres til hallen og Lars Kjeldgaard slettes. 

 VKI åbning og indvielse 13. juni – program kommer i avisen. 

 Indvielse af Kriminalforsorgens hus den 19. maj kl. 13-15. Knud, Erling og Peter deltager. 

 Politisk basar/ møde ”Kom og mød dine vælgere”. Afholdes tirsdag inden valgdagen.  
Presse inviteres. Alle partier inviteres og der forberedes spørgsmål til politikere.  
Der skal findes en ordstyrer. Knud spørger mulige kandidater. 

 Årligt møde mellem samrådene den 11. juni i St. Restrup.  
Jytte deltager. Jesper spørges om han har mulighed for at deltage også. 

 Bæredygtighedsfestival – Mange aktører vil gerne deltage. Vodskov By melder sig også til. Der 
vil blive lavet en masse aktiviteter i den uge det sker og Jytte har allerede et par sponsorer som 
har meldt sig på banen. Der vil blive udstilling blandt på Vodskov Bibliotek, Vodskov Skole. 
Super Brugsen vil lave tilbud på ”grønne” varer. Vodskov Samråd støtter med annoncepenge til 
Vodskov Avis. 

 
3. Økonomi 

 Tilskuddet på 15.000 kr. fra Aalborg Kommune er kommet. 

 Ren dag aktiviteten gav et lille overskud.  
Der er afsat penge til Ren Dag. Der har været udgifter til kommende annonceringer, møder og 
gaver, Sankt Hans, Limfjordsløb, juletræsfest mm. 
Det er dog udgifter som er budgetteret med. Økonomien er lidt presset på grund af stort 
aktivitetsniveau. 

 
4. Fra udvalgene: 

 Møllens Venner – intet nyt. 

 Multihuset – intet nyt. 

http://www.vodskovsamraad.dk/valgmoede-2.pdf
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 Trafik og veje – Brev vedr. omfartsvej. Kontakt Aalborg Kommune vedr. planlægning og 
forslag (findes på Vodskov Samråds hjemmeside).  Ny anmodning på status af tidligere 
fremsendte forslag på omfartsvej sendes til Aalborg Kommune. 

 Grønne områder – Sportspladsen, møde vedr. hegn.  Aalborg Kommune kigger på det og 
kommer med ændring.  AK ejendomme/bygninger udlagt til skolebrug. 

 Vodskov skole – Se under punktet med VKI. 

 Vodskov Kultur og Idrætscenter (VKI) – Ind- og udkørsel problematik løst. 
Parkering kombineres med ind og udkørsel fra Begoniavej.  
Knud i kontakt med Henrik Jels og Henrik Nyrup.  

-Gangsti etableres mellem institutioner.  
-Vodskov Skole spørger til en evt. renovering og forøgelse af omklædningsrum da elever finder 
det mindre attraktivt at bruge. Der afvises at der er noget galt med forholdene. Der er ikke 
planlagt udvidelse eller renovering af omklædningsrum. Der er tilstrækkeligt i forhold til 
behovet og det forbrug der er af dem nu. Der skal desuden findes økonomi til det, hvis der skal 
ske ændringer. 

 Hammer Bakker – 16. april Park & Natur møde, P plads gennem bakkerne. 

 Bord og bænke med affaldsstativ.  
Der skal være en ordning med at tømme og oprydning dertil. 

 Reetablering af udsigtspunkter (Park & Natur står for det). 

 Inforstander sat op ved hærvej. 

 Åbne op for rideruter (rideskole Uggerhalne), gerne tættere på byen. 

 Shelterplads indkørsel etableres med bom og p-plads ved Pebermosen. Dog er der stadig 
behov for tilkørsel tæt på shelterplads ved aflevering af udstyr ved arrangementer. 

 Det er ok med antenne på vandtårn. Bygningen er fredet udvendigt men indvendigt kan der 
renoveres. Der er ansøgt om AKA midler som afgøres den 13. maj. Der laves en 
organisation som skal administrere vandtårnet. Der er blandt andet talt om at lave 
infostand og udsigtspunkt i toppen. 

 Der var igen god opbakning til Hammer Bakker arrangement. Der var 90 – 100 deltagere med 
arrangementet med kunstnerkolonien. Generelt er der god tilslutning når der afholdes 
arrangementer. 

 Limfjordsløbet – 25. maj (2. pinsedag) Flagallé sættes op. 
Samarbejde med FDF og Esben Elbæk. 

 Open by Night: 28.5 + 27.8 2015. 

 Diverse foreninger – intet nyt. 

 Sct. Hans aften – Afholdes som foregående år. 

 Hjemmeside – se pkt. 5. 

 Borgermøde/offentligt temamøde – se pkt. 2. 

 Grønne Agenter – se pkt. 2. 
 
 

5. Hjemmesiden / Jytte Laden Nielsen 
 

Jytte har sendt forslag ud til at lave en relancering af hjemmeside. Henning responderede på mail 
(se bilag).  Jyttes argument for ændring, er at få en hjemmeside i mere nutidigt design og delvis på 
grund af sårbarheden ved at der kun er een person - webredaktør/webmaster - der teknisk har 
kendskab til at opdatere Vodskov Samråds hjemmeside. Jytte opfordrede til at påbegynde et 
glidende generationsskifte, flere påpegede den nuværende sårbarhed, men efter historik og debat 
valgte hun at trække forslaget.      
Henning opdaterer både Vodskov Samråds hjemmeside og Vodskov.Net. Det går fint med 
opdateringer til begge sider og der arbejdes ugentligt med opdateringer. 

http://www.vodskovsamraad.dk/aktiviteter.html
http://www.vodskovsamraad.dk/referater/bilagref20150512.pdf
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Med hensyn til Vodskov.Net savner Henning opbakning fra Erhvervsforeningens medlemmer når 
der skal opdateres oplysninger på medlemmerne og aktiviteter i byen. Der bør arbejdes mere aktivt 
fra medlemmerne for at hjemmesiden ikke forældes. 
Efter en debat om hvad der kunne gøres, kom der tanker frem om at hvis der skal ændres på design 
og en ny teknisk løsning, skal der nye kræfter til, som er villige til at arbejde på frivillig basis og 
bruge den tid, som der kræves af at have en opdateret hjemmeside.  
Skal det fremover være samme person som opdaterer både Vodskov Samråds hjemmeside og 
Vodskov.Net? 
 

6. Evt. 
               

 
 
Næste samrådsmøde er tirsdag den 25. august kl. 19.00 i Vodskov hallen 

            
 


