Referat fra tirsdag 31. maj 2016 kl 19.15
Afbud: Peter, Ole og Henning
Næste møde: Tirsdag den 23.august kl 19.15
Nyt medlem af forretningsudvalget indtrådt fra og med maj-mødet:
Thomas G. Haugaard, som bor i byen og som arbejder i Ældre- Handicapforvaltningen.
Han bliver byens bindeled til tilbuddene i HB og forvaltningen på Storemosevej

Emne
Lokalplan for 36 boliger på Attrupgaårdsvej.
Aalborg Kommunes fordebat:
Forslaget hilses velkomment. Ingen yderligere bemærkninger
Høringsret. Emnet på dagsorden for årlige møde med politikere 22/6.
Samrådet har forlods tilkendegivet ønske om høringsret om emner der angår vores område. Hvis
det ikke lader sig gøre, påtager Jesper sig opgaven med at skimme henvendelser fra kommunen
mhp at videresende dem, der angår Vodskov, til hele samrådet.
Deltagere til politikermødet den 22/6 i Nørresundby Idrætscenter:
Peter og Jesper. Jytte interesseret i at deltage. Tilmelder selv.
Forslag om annonce i Vodskov Avis sammen med Vodskovs aktive foreinger.
Ingen opbakning til forslaget.
Begrundelse: Byens foreninger kender godt Samrådet.
100 års jubilæet for Hammer Bakker: Peter og Jesper samarbejder med institutionerne, hvor
Thomas har en central placering i event-gruppen.
De arbejder på at gøre torsdag den 25. august til en festdag ikke kun for institutionerne, men for
hele byen: Planen er at lade den årlige eftermiddagskoncert for beboerne afløse af en fest for
børn og voksne med en børneaktivitet og et kendt musikalsk navn. Der søges p.t fonde.
Selve 100 års dagen markeres med festgudstjeneste i Vodskov Kirke tirsdag den 15. november. Der
arbejdes på royalt besøg.

Brev fra Aalborg Kommune om lukning af dele af Vestervangsvej i Stae.
Samrådet svarer, at området fysisk ligger uden for vores domæne.
(en opgave for Samråd i Stae og Vester Hassing)
Økonomi:
14.931 kr indtil 1. maj næste år. Dog mangler samrådet at betale for to møder.
Ny kasserer sørger for at fire gamle fuldmagter slettes.
Museet fra Hammer Bakker og dens venneforening mangler 6000 kr til QR kodeer til at fortælle
om de enkelte bygningers brug dengang og i dag.
Forslag fra Jesper om at bevilge et beløb - Erhvervs-foreningen vil gøre lige så.
Vedtaget at bidrage med 1500 kr.
Siden Sidst:
Møde for centerråd og samråd i Nordøst området.
Anne Birte orienterede: Liselund har store problemer med at få NT til igen at lade nogle busser
køre op til sløjfen.
Erik foreslog: Samrådet kan blive medunderskriver af en henvendelse.
Fra andre byer: I Hou har Centerråd mulighed for info på Brugsens infostander.
Hjerteløberne: Knud orienterede om at 23 hjerteløbeere i byen nu er koblet på alarmcentralen i
Aalborg via en SMS kæde. Der er 15 hjertestartere i Vodskov-området.
(Der eksisterer bevilling til annoncering for 1000 kr)
Projekter/nye aktiviteter
VKI: De MgO befængte plader i facaden udskiftes. Entreprenør betaler, men får et tilskud, som
ellers skulle være gået til at føre retsag.
Vandtårn: Aalborg Kommune - dvs AK Bygning - vil sende hvad de kalder en "lejekontrakt*" med 0
kr i leje. Bygningen er fredet og kommunen har en forpligtigelse til at vedligeholde det.
Knud: Vær opmærksom på at det måske er bedre med en BRUGSRET frem for en lejekontrakt.
Der foreligger et udkast med nyt indgangsparti og etage-adskillelse.
Erling er pt. i dialog med mange mulige brugere:
Park og Natur der gerne vil fortælle om HB natur og geologi. Amatørastronomer, skolen, FDF,
sportsklubber, rapelling.
Workshop om interessen og ideer forventes i efteråret.
Mulighed for at ansøge bla. Real Danias fond kaldet Underværker
Betonkunst: (AMU og arkitekt- og ingeniørstuderende)
Aalborg Kommune har ombestemt sig og har anvist 3-4 mulige placeringer i Vodskov.
Udvælgelse sker til efteråret.
AMU sætter værkerne op. Forventet levetid: 8-10 år.
Samrådet skal påtage sig opgaven at fjerne dem. Evt før tid.
Skønnet udgift: max. 1000 kr.
Vedtaget at gå videre med sagen.
Projekt Hammer Bakker: Kvoten for penge til annoncering af naturture er brugt op. I stedet bliver
turene indlemmet i Aalborg Kommunes folder. Møde i august.

De tre farvede vandre ruter er p.t. under omlægning, således at to af turene herefter forbindes.
Der kommer en ridesti nord for Pebermosen.
Kommunikation: Jytte orienterede om at initiativet til at skaben en fælles Vodskov By side på
Facebook ser ud til at lykkes. Flere foreninger bruger muligheden og i perioder er der næsten
dagligt opdatering om nye aktiviteter og muligheder i byen.
Efter ferien vil foreningernes bestyrelser igen blive mindet om, at de har mulighed for at udpege
en administrator, der får adgang til at lægge info om aktiviteter af fælles interesse, på siden.
Faste begivenheder i Vodskov
Open by Night: Mange mennesker til seneste. God afvikling.
Bemærk: Der bliver IKKE en Open by Night nr to i august.
Denne dato - torsdag den 25. august - holdes i stedet fest aften for by og institition i forbindelse
med 100 års jubilæet.
Limfjordsløbet: God afvikling, men for få tilmeldte - godt 500 deltog.
Arrangør er Aalborg Road Runners Club, der næste år har flyttet arragnmentet til den 18. juni, dvs
en hel måned senere en vanligt.
Sct. Hans Aften:
Vodskov Kirkes Pigekor synger 10 min. og synger for Midsommersangen.
Taler bliver den politiske leder for ny "beboer" i HB:
Ældre- og handicapforvaltningen, dvs rådmand Thomas Krarup.
FDF laver snobrød for børn
Pension Nordjylland (Krinimalforsorgen) rydder op.
Juletræ i VKI. Problemerne med at folk ikke tilmelder sig forlods søges løst med info via
børnehaver og dagplejemødre, i hallen og generelt.
Hvis dette ikke lykkes, begraves arrangementet.
Eventuelt
Erik gør opmærksom på at Aalborg Kommune har en ordning med bypedeller. Den ansvarlige
herfor i vores omrde hedder Kim Tøttrup.
Alle møder begynder kl 19.15 i VKI. Næste møder:
tirsdag 23. august 2016, mandag den 3. oktober 2016 mandag den 28. november 2016
Tirsdag den 31. januar 2017 (Generalforsamling)

