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Referat fra mødet tirsdag den 30. september 2015 kl. 19.00 i Vodskov Hallen 

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

 
1. Godkendelse af referat 

 Godkendt 
 

2. Siden sidst 

 Årets bygværk 2015 – konkurrencen er aflyst på grund af for få deltagende. 
Der indstilles igen hvis der på ny sættes konkurrence sættes op. 

 Jens Arentzen arrangement evaluering – Forløb fint med cirka 150 deltagende. 
Der var blandede meninger om foredraget. 
Jens Arentzen kom ikke så meget ind på frivilligt foreningsarbejde, som forventet. 

 Stigborgs Brygge – møde 01.10 om Vodskov. Dagsordenen indeholder bl.a. Oplandsbyer, 
forventninger til processen, Brug for flere boliger. 

 Drøftelse af tidligere fremsendte forslag fra Samrådet. 
Deltagere fra Vodskov Samråd: Peter og Jesper. 

 28.10 så mange som muligt deltager fra samrådet. Mail videresendt fra Peter 

 Åbent hus invitation 07.10 to fra samrådet deltager, Ole og Jytte. 

 Facebook Vodskov By - Der skrives ud til foreningerne vedrørende en ildsjæl/frivillig, som vil 
være administrator på Vodskov By facebook side på vegne af egen forenings vegne. 
Facebook siden er et godt supplement til andre medier. Jytte laver et udkast til et brev til 
foreningerne, som en opfodring til at blive aktive administrator på Vodskov By Facebook. 

 
 

3. Økonomi 

 Der har ikke været aktivitet siden 15. august. Annonceudgift vedrørende arrangement 
foredraget med Jens Arentzen er en delt udgift mellem Vodskov Erhvervsforening og VKI. 
Annonceudgift vedrørende Grøn Dag kommer. 

 Status samlet set: Ser fornuftigt ud. Der bør være budgetoverskud ind i det nye år, da der først 
kommer tilskud fra kommunen ultimo april. Beholdningen før generalforsamling i januar er dog 
ikke så høj. 

 
4. Fra udvalgene: 

 Møllens Venner – Intet nyt 

 Multihuset – intet nyt 

 Trafik og veje – Små justeringer; udkørsel på Halsvej er ikke god, men det er Vejdirektoratet 
som har ansvaret. Muligvis kan det hjælpe med en henvendelse fra Politiet. 

 Grønne områder – Omkring hallen kunne der godt trænge til opfriskning af arealerne 
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Hegnet omkring sportspladsen fjernes og der plantes grønt. 
Højt hegn omkring fodboldmålene. 
Helle anlæg på Tingvej bør holdes. Bent henvender sig til Erik Johnsen (formand for Grønne 
områder) for at få en tidsramme på, hvornår der sker noget. 

 Vodskov skole – intet nyt 

 Vodskov Kultur og Idrætscenter (VKI) – Se også under pkt. Grønne områder. Uge 41 + 42 
bliver gulv i selve hallen renoveret og stribet op igen. 
Akustik er ikke god i stemningssalen. Der forbedres med plader velegnet til formålet 

 Hammer Bakker –  
Søgt tilskud til vandtårnet 43.500,00 kr. samt en egenfinansiering på 10 %. Seks samråd er 
fælles om at søge støtten. Erling, Erik og Ole Grindsted er primus motor på projektet. 
Lions Klub finansierer egenbetaling med et engangsbeløb på 5000,00 kr. 
Der søges samlet hos AKA-pujlen, da Vodskov Samråd ikke kan søge alene. 
Der laves materiale med formål, vision osv. 
Planen med vandtårnet er et udsigtstårn. Der må ikke laves en udvendig trappe, da tårnet 
er fredet.  
Næste skridt er at søge midler hos Real Dania og andre mulige fonde. 
Niels Bell inddrages i forhold til fondssøgning.  

 Limfjordsløbet – intet nyt 

 Open by Night: Næste gang er i sidste torsdag i maj 2016 – altså den 26. maj. 
Vodskovs Venner kommer med et forslag til at afholde Open by Night. 

 Diverse foreninger – intet nyt 

 Sct. Hans aften – arrangementet i 2016 afholdes som tidligere år. 

 Hjemmeside – intet nyt 

 Borgermøde/offentligt temamøde – se under punktet Siden sidst. 

 Grønne Agenter – Grøn Dag/Bæredygtighedsfestival 15.9/uge 38. Der var mange aktører og 
100-125 deltagere – fin interesse. Arrangementet blev nævnt i medier bl. a. Nordjyske. 
Tipskupon var for svær og ganske få besvarelser kom ind. Åbningstiden på 4 timer var for 
lang tid. Hvis arrangementet skal afholdes en anden gang, bør tiden indskrænkes. 
3 erhvervsdrivende deltog. Det var svært at få erhvervsdrivende med. Måske kan man gå 
sammen med andre byer i nærområdet og gøre mere for at tiltrække flere 
erhvervsdrivende. Interessen for arrangementet var samlet set fin.  
Jytte ønsker der tænkes på, hvad samrådet kan gøre ved et fremtidigt arrangement. 
 

 
5. Udpegning af kontakt person fra samrådet projekt Lokalsamfundet Bygger Bro - LBB. Et initiativ 

fra Aalborg Kommune, Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp - /Jytte Laden Nielsen 
Møde som var nævnt i et referat var en fejl. Det handlede om at de ønsker en kontaktperson i hvert 
samråd i Aalborg Kommune. 
Der er forslag til at Jytte er kontaktperson. Jytte accepterer. 
Kontaktpersoner formidler information videre til byens borgere. 
Det er Vodskov Samråds hjemmeside som bliver informationskanal. 
 

6. Evt. 
 

 Jytte efterlyser banner, logo eller andet for at gøre opmærksom på samrådet ved 
arrangementer. 

 
Måske bør der tænkes på et nyt logo til samrådet. 
Emnet sættes som et punkt på dagsordenen til næste samråds møde. 
Skal samrådet have et beach-banner eller noget andet? Jesper undersøger muligheder. 
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 Affaldscontainere – Reno Nord  
Arrangement hvor 20 borgerrepræsentanter fra Aalborg Kommune var med. Der blev fremvist 
2-4 containere. Der skal sorteres i to kamre: aviser og pap + metal og plastik. Inden sommeren 
2016 kommer container til hustande. Sækken vil blive erstattet af plastik container i løbet af 
2016. I 2017 vil overskydende fra papiraffald buges til haveaffald. Lavenergipærer og batterier 
sorteres ved siden af som nu. 

 

 Vodskov Bibliotek trækker sig som sekretær i Vodskov Samråd, da der omorganiseres lokalt 
pga. øget aktiviteter samt mindre bemandingstimer. Sidste gang Vodskov Bibliotek er med i 
samrådet er den 1. december. 

               
 
 
Næste samrådsmøde er tirsdag den 1. december kl. 19.00 i Vodskov hallen 

            
 


