
Afbud: Thomas Haugaard, Leo Nielsen  

Næste møde: Tirsdag den 18. april kl 19.15 i VKI.

Emne
1) Referat godkendt med to præciseringer

2) Konstituering:
Formand: Peter Lindholt
Kasserer Dorte Emdal
Sekretær Jytte Laden Nielsen

Opgaverne for det enkelte medlem af FU blev gennemgået og resultatet kan ses på hjemmesiden. 
Nyt er:
at Knud Larsen repræsenterer Kultur 9310 
at Anne Birte Ryberg er udpeget som kontaktperson for kunst
at Finn Rasmussen og Jytte Laden Nielsen er kontaktpersoner for cykelby 
at Anne-Dorte Krog er udpeget som samrådets administator for Vodskov By Facebook 

Peter kontakter Leo Nielsen
    

3) Mødedatoer i 2017 og generalforsamling 2018:

Møde den 18. april
Møde den 6. juni
Møde den 22. august
Møde den 26. september
Møde den 24. oktober
Møde den 21. november
Juleafslutning den 12. december

Generalforsamling den 30. januar 2018

4) Arbejdsgruppe til møder om revisionen af kommuneplanen for Vodskov : Peter, Knud og Erik. 
Møde med planlæggeren 7. marts. 
Evt input fra andre til Knud senest i løbet af onsdag den 1. marts. 

I tilknytning til arbejdet med kommuneplan aftaltes, at Finn Rasmussen kontakter Cykel sti 
gruppen i Aalborg Kommune



5) Siden sidst:

a) Landsbyklynger
Erling, Thomas og Finn har været til optaktsmøde med repræsentanter for de øvirge involverede 
samråd. 
Erling er udpeget til Vodskovs repræsentant i styregruppen, med Thomas/Finn som suppleanter.
Siden skal samrådet foreslå idemagere til arbejdsgruppen.
Erling orienterer resten af samrådet, når referat foreligger fra den kommunale tovholder.
Anne Birte deltager fortsat i udviklingsarbejdet 

b) Generel annonce tilbud Vodskov Avis – byens aktive foreninger. Takker nej.  Vi annoncerer i 
forbindelse med konkrete initiativer.

c) Nabohjælp
Et aktuelt tilbud om gratis Nabohjælp skilte formidles til interesserede 
husejere/grundejerforeninger via omtale på hjemmesiden, facebook og kontakt til Vodskov Avis

d) Betonkunst
Erik fik tilslutning til at kontakte chefen mhp afklaring af placering af det ene kunstværk på den 
grønne område ved Gennem Bakkerne/Viren

e) Legepladsen ved Den Røde Gård
Trænger til eftersyn/renovering. Anne-Dorte rykker for dette. 

6) Vedtægtsjustering

Samrådet fik generalforsamlingens tilslutning til at ajourføre vedtægterne til virkeligheden. Den 
oplæste tekst ligger nu på hjemmesiden suppleret med en tilføjelse om, at der ud over en 
formand og kasserer udpeges en sekretær. Denne post er ligeledes vigtig, fordi samrådets 
arbejdsform er ad hoc grupper og der er mange opgaver.  

7) Eventuelt

Summe-aftaler i arbejds-grupperne

  


