
Referat af ekstraordinært møde onsdag den 14. december 2016 

 

Afbud: Thomas og Anne Birte 
Næste møde: Generalforsamlingen tirsdag den 31. januar 2017 kl 19.00 
 

Emne 

Uden for dagsordenen: Finn Rasmussen indledte med at fortælle om sin vision om Vodskov som 
modelby for cyklisme internt i byen.   

Punkt 1:  
Kommentarer til Aalborg Kommunes oplæg til revision af kommuneplanen. 
Punkt 2: Forslag til konkrete projekter fra 28 mio kr puljen. 
 
Punkterne behandlet sammen idet udkast til brev blev gennemgået punkt for punkt. 
Brevet sendes til Aalborg Kommune og kan ses særskilt på hjemmesiden. 
 
Under indtryk af Finn Rasmussens oplæg og tilsagn om at arbejde videre med ideen og det 
allerede i gangværende forarbejde til et el-cykel projekt, besluttede samrådet at foreslå Aalborg 
Kommune et samarbejde om at gøre Vodskov til modelby for cyklisme – internt og ud af byen til 
og fra arbejde. 
Dette forslag noteres særskilt i brevet om punkt 1 og 2 til Aalborg Kommune om byens fremtid, 
læs Brev Aalborg Kommune Vodskov fremtid og konkrete projekter med bilag. 
Vodskov Samråd – tanker om cyklen som transportmiddel.  

Punkt 3: Forberedelse af generalforsamlingen: 
 
Beretningen:  
Alle sender bidrag for netop deres område til Peter inden jul.   
 

Skitseret forløb: 
 Der indledes med et oplæg fra kommunal konsulent om projekt Landsbyklynger. 

Herefter afsættes ca ½ time til en indledende brain storm. 
 Vanlig dagsorden – herunder forslag fra FU om justering af formulering om vedtægter og 

hjemmesiden  
 Fremtiden:  

◦ a) Tid til dialog om Vodskovs fremtid i relation til revisionen af kommuneplanen, som 
vil pågå det meste af 2017. 

◦ b) Evt. orientering om vision for Cykelbyen Vodskov  
 
Et forslag om at udpege årets forenings M/K i Vodskov arbejdes der videre med i det nye samråd.   
Annoncering: 14 dage før generalforsamlingen. 
Foromtale udarbejdes til Vodskov Avis og Vodskov By Facebook. 
Traktement: Som sidste år: Ost og rødvin, mulighed for vand og kaffe/te. 

 

vodskov%20fremtid%20og%20konkrete%20projekter.pdf
cyklen%20som%20transportmiddel%20i%20vodskov.pdf
http://www.vodskovsamraad.dk/aktiviteter.html
http://www.vodskovsamraad.dk/vedtaegter-2017.html

