Referat fra mandag den 28. november 2016 kl. 19.15
Afbud: Peter, Thomas og Jette
Bemærk næste møde: Ekstraordinært møde onsdag den 14. december kl 18.30.

På grund af borgermøde om Vodskovs udvikling onsdag den 30. nov. var dagsordenen som følger:
1) Godkendelse af referat
2) Siden sidst: Equitour Aalborg 2017 – frivillige som hjælpere
Betonkunst – placering
Muligt grønt projekt: Elcykler i Vodskov (kommune, samråd og lokale
erhvervsdrivende)
3)Forberedelse af borgermøde
4)Forberedelse af generalforsamling
5) Økonomi
6)Eventuelt
Emne
1) Referat godkendt – som vanligt sket med offentliggørelsen på www
2) Siden Sidst:
A) Equitour Aalborg info møde om frivillige hjælpere. Knud og Erling deltog. Kommunen efterlyser
på vegne af arrangøren frivillige blandt alle kommunens samråd. fire af de større foreninger i byen
forespurgt:
Fodbold, håndbold, gymnastik, cykelklub.
Positiv respons fra håndbold og gymnastik. Derudover sendes brev til alle byens foreninger og
interessegrupper om muligheden for at byde ind – med frist mandag morgen den 5. december.
B) Betonkunst kommer i uge 49. Kunst 1 og 2 stilles i midlertidig depot indtil placering af kunst 2
er afklaret med Aalborg kommune.
C) Muligt grønt projekt: Jytte forelagde ide om at Vodskov bliver foregangsby for et el-cykel
projekt i et år. Formålet er at flytte transport til job/uddanelse/praktisksted fra bil til el cykel.
Borgere skal kunne låne elcyklen gratis i en måned. Aktørerne bliver Aalborg Kommune og samråd
i samarbejde med lokale erhvervsdrivende.
Vedtagelse: Grønt lys til at gå videre med projektet.

Forventet udgift: 1000 kr til annoncering.
3) Knud Larsen gennemgik den forventede rækkefølge af borgermødet
 Orientering om det skete ved rådmanden
 Teknisk og faktuel gennemgang ved embedsmænd
 Samrådets påpegede emner
 Work shop
Samrådets påpeger – ud over de igangværende bolig planer – på følgende emner til
kommuneplan tillæg:
Forlængelse af Halsvej til Tingvej = en hårdt tiltrængt aflastning af biltrafikken på Kirkevej.
Alternativt: Forslag fra 2012 fra Langbrokrovej til rundkørsel ved Halsvejen.
Erhvervsgrunde
 i forlængelse af Følfodvej området og ud mod motorvejen
 området mellem motorvejen og Kvickly
Bevarelse af det grønne område over for hallen ved Brorsonsvej til offentlige formål - oplagt
placering for børnehave/daginstitution - eller tæt/lave boliger.
Plejeboliger: Udviklingen i antallet af ældre ( + 85 de kommende år) gør det muligvis nødvendigt
at kommunen skal tage højde for et område til plejeboliger – evt. i kombination med
boliger/ældreboliger.
4) Forberedelse af generalforsamling.
Punktet ikke færdig debatteret – fortsættes på ekstra ordinært møde den 14. december.
Forslag: Udpegelse af årets foreningsmand/kvinde
Fortsættelse af debat/proces:Byudvikling/kommuneplan tillæg
5) Økonomi: Ok, eftersom et par tilsagn alligevel ikke udløses.
Ca. 9000 kr på kontoen, men der kommer pæne udgifter i forbindelse med generalforsamling, lige
som der skal være penge til første -4-5 måneder af det nye år.
6) Eventuelt
Ekstra ordinært møde onsdag den 14. december kl 18.30.
Foreløbig dagsorden:
 Opfølgning på borgermødet
 Emner til særlig pulje for vækstbyer de kommende år:
Aflastning af biltrafik Kirkevej
Gang og cykelsti fra Rema 100 til rundkørsel/busstop Halsvej
Renovering af hovedgade/fortove
Grøn parkering Langs Banen/Smørblomstvej
Grønne område ved Brorsonvej:
Flere emner efter input fra borgermødet
 Forberedelse af generalforsamling
Tirsdag den 31. januar 2017 (Generalforsamling)

