
 

 

 

Referat fra 8. marts 2016 

 
 
Afbud: Jette Philipsen og Anne Birte Ryberg  
 
Næste møde: Tirsdag den 26. april kl 19.15 
 
Konstituering:  
Ny kasserer: Dorte Emdal Andersen 
Ny sekretær: Jytte Laden Nielsen 
Alle andre fortsætter med deres poster og ansvarsområder, se hjemmesiden. 
 
 

Emne  
 

Ansvarlig Deadline 

Referat godkendt.   

Siden sidst - punkt 1: 
Formand skriver til kommunen for at følge op på oktobers møde. Vi beder 
om status og spørger specifikt om de vil benytte vores tilbud om en stand 
under Open by Night den 26. Maj. 

 
Peter 

Inden 
påske 

Siden sidst - punkt 2: 
Anvendelse af det grønne område over for hallen vendt.  
Samrådet afventer kommunens udspil til hvad anvendelsen skal være. 

  

Siden sidst - punkt 3: Forslag fra borger om blomsterkummer.  
Enighed i samrådet om at udgift til etablering og vedligehold bliver for stor 
og at behovet ikke er præserende på grund af vores naturlige omgivelser.  
Se dog punkt 4:    

  

Siden sidst - punkt 4:  
Invitation fra Grindsted Samråd til at være med til møde med AMU (og 
Portland) om betonkunst. Samrådet sender tre deltagere for at få mere at 
vide, inden vi tager endelig stilling.  
Ide: Overvej om betonkunsten kan  udformes så den kan pyntes med grene 
og blomster i årets løb. 
Hvordan og hvem skal vedligeholde? Ide: Spørg Gartneri-holdet. 
Drøftes på næste møde. Alternativt sendes forslag pr mail til godkendelse 
hvis der er en dealine inden næste møde.     

 
Peter, 
Erik 
Ole 

Næste 
møde 

Økonomi: 
Afgående kasserer BI har søgt om næste års bevilling på 15.000 kr.   
Ny kasserer sørger for at få ændret netbank adgang via overdragelse fra BI. 
 

Dorte 
 

Snarest 

http://www.vodskovsamraad.dk/forretningsudvalg.html


Fra udvalgene:   

Vodskov Vandtårn: Arkitekt udarbejder p.t. skitse. Siden følger et offentlig 
idemøde og work shop i løbet af foråret. 

Erling og 
Erik  

 

Hammer Bakker: Repræsentanter skal til møde med Aalborg Kommunes 
Park og Natur. Kommunen har oppet sig og tilbyder i år fire guidede ture. 
HB projektet har foreløbig to egne ture planlagt inden ferien. 

Erling  

VKI: Arbejder med at oprette Kultur9310 til aktiviteter. Ad hoc gruppe har 
foreløbig endnu to arrangementer på bedding: en irsk-skotsk aften og  
endnu en jazzkoncert.  

  

Grønne områder: Se siden sidst. punkt 3 og 4. 
Erik skriver til kommunens stadsarkitekt med ønske om bedre vedligehold 
af grønne kommunale områder i byen.  
En anden mulighed: Den enkelte borger kan via kommunes hjemmeside 
benytte linket: Tip Kommunen.  

 
Erik 

 

Grønne Agenter: Ingen bemærkninger.   

Trafik og veje: Ingen bemærkninger.    

Hjemmeside og PR:  
Knud kontakter VA mhp at friske logo op til nutidigt design.  
Jesper sender info om pris på banner og beach flag . 

 
Knud 
Jesper 

 

Open by Night: Torsdag den 26. Maj. 
Årets anden Open by Night i august bliver i stedet til en byfest torsdag den 
25. august i forbindelse med 100 året for institutionen Hammer Bakkers 
tilblivelse. Om eftermiddagen  den traditionlle koncert for institutionens 
beboere. Efter kl. 16 overtager byen scenen og teltet.  
Der arbejdes på at skaffe et stort nusiknavn og at få byens 
madleverandører til at sælge aftensmad og drikkevarer på pladsen. 

Jesper og 
Thomas 
Gajhede  
Haugaard 
fra 
Aalborg K 

 

Ren by: Årlige skraldindsamling finder sted søndag den 17. april. 
Vi gentager sidste års succes. Vi bestiller sikkerhedsveste til 10 børn - de 
var flittige samlere sidste år. 

Jytte veste 
container  
Erling DN 

Før 
påske 

Limfjordsløbet: Søndag den 22. maj.  
Jytte har henvendt sig til løbskoordinator mhp hjælp til foromtaler. 

 
Jytte 

 

Sct. Hans Aften: Som båltaler er inviteret ældre-handicap rådmand Thomas 
Krarup fra de konservative. Forvaltningen er jo flyttet til Hammer Bakker.  
Pension Nordjyllands beboere hjælper med at arrangere og rydde op. 

Jesper  
 

 

Møder: Den 19. maj for samråd i Nordøst om ældrepleje mm kl. 17-20. Peter og 
Erling 

 

Vodskov Skole: Har søgt og fået 70.000 kr til skolebod, som kanaliseres til 
VKI, der tilbyder billig skolemad til skolens 6-9. klasses elever. 

  

Møllens Venner: Der pågår et byggeprojekt omkring Møllen, som bevares 
intakt, mens der bygges 7 nye boliger deromkring.  

  

Foreninger: Netværksmødet på generalforsamlingen var så positivt, at det 
affødte en ide om en Foreningernes Dag i VKI ca. medio september 2016. 

Jesper og 
Jette laver 
oplæg 

Næste 
møde 

http://www.aalborg.dk/trafik-pas-og-transport/veje/tip-kommunen


Jesper har pris for banner og beachflag med samrådets logo til brug ved 
arrangementer og aktiviteter. 
 

Jesper 
mailer pris 
Knud logo 
redesign 

 

Eventuelt - Orientering: 15. november er den officielle fejringsdag for 
institutionen i Hammer Bakker. Der arbejdes på at få Hendes Majestæt 
Dronningen til at deltage i en festgudstjeneste i Vodskov Kirke. 

  

 


