
 
 

Referat tirsdag den 28. november 2017   

 
Afbud: Knud Larsen, Erik Sørensen, Ann Veiby og Anne-Dorte Krog 
 
Næste møde: Torsdag den 14. december kl. 18.30 i VKI 
 

Emne 

Referat godkendt jf. offentliggørelse på hjemmesiden  

Siden Sidst:  
A) Fundraiser kursus over to lørdage: Indbydelse fra DGI til 4800 kr for 2 personer.  
Snak om værdien af kurset i forhold til prisen.  
Konklusion: Erling Larsen kontakter VI fodbold for at høre om de vil pulje kræfterne og 

vurderer herefter muligheden. Økonomi eksisterer inden for Vandtårnets eget budget. EL 
kontakter ligeledes tidligere samrådsmedlem Thomas G. Haugaard for sparring.  
   
B) Vandtårnet: Tilsagn om 185.000 kr fra Grøn Mølle ordning i Aalborg Kommune. Rækker 
kun som basis for andre ansøgninger.  
  
C) Elektronisk "byport": Formanden kontaktet af Lars Morell fra Erhvervsforeningen om en 

ide om elektronisk info skilte ved indkørsler til byen. Afventer initiativtagers undersøgelse 
af prisniveau og mulige finansieringsforslag før samrådet tager stilling og kontakter 
relevante trafikmyndigheder.    
 

Økonomi: 
Ca. halvdelen af årets bevilling på 15.000 kr er brugt. Der udestår to store udgifter – 
annoncering og afholdelse af generalforsamling.  
 

Punkt 1: Revision af kommuneplan for Vodskov (byudviklingsplan)  
Samrådets tre repræsentanter, der har været i dialog med embedsmændene, er tilfredse.  
Forslaget er anbefalet i Udvalget for By- og Landskabsforvaltning og forslaget forventes 
derfor vedtaget på byrådets møde den 11. december.  
I forslaget står der, at planen for Vodskovs  byudvikling vil det blive sendt i høring i 
perioden 18. december 2017 til 16. februar 2018.  

Her kan borgerne komme med yderligere kommentarer, forbedringer eller indsigelser. 
Byrådet arrangerer borgermøde om forslaget mandag den 15. januar 2018 i Vodskov 
Kultur- & Idrætscenter kl. 19-21. 

http://apps.aalborgkommune.dk/images/teknisk/PLANBYG/komplan/05/Vodskov_byudviklingsplan.pdf


Underpunkt: Forslaget til en lettere renovering af hovedgaden og udformningen af 
"trekanten" ved Vodskovvej/Kirkevej ventes færdig inden sommeren 2018.  

Punkt 2: Vodskov som modelby for cykelfremme 
Dette punkt blev ikke nævnt på det seneste møde om den nye byudviklingsplan mellem 
samrådets repræsentanter og forvaltningen primo november. Finn Rasmsussen og Jytte 
Laden Nielsen nærlæser forslaget med cykelbriller. Om nødvendigt kontakter FR Aalborg 
kommunes ansvarlige for Aalborg Cykelby, Brian Høj.  
 

Punkt 2 A Vodskov som cykelskole: Samrådet har fået mail om at dette projekt er godt i 
gang og det aftaltes, at Finn Rasmussen kontakter tovholder Peter Sønderlund med et 
ønske om information om næste skridt, ud fra devisen, at hvis skole og samråd kan handle 
i takt mht f.eks. trafiksikkerhed og cykelparkering i byen, så er der større sandsynlighed for 
at få noget gennemført.   
 

Punkt 3: Delebil 
Cykelgruppen har fået 1 henvendelse via et opslag på Vodskov By Facebook.  
Forskellige vurderinger af om der er et behov i byen blev vendt. Enighed om at så længe 
det ikke har været fremme i Vodskov Avis, kan vi ikke lodde stemningen korr ekt.  

Cykelgruppen arbejder videre med ideen mhp et møde i foråret for evt interesserede og en 
stand til maj måneds Open By Night.  
    

Punkt 4: Generalforsamling 

Generalforsamlingen holdes tirsdag den 30. januar i VKI kl. 19.00  
Forskellige ideer til tema/oplæg af et kvarters varighed – ud over det formelle - blev vendt. 
Beslutning på næste møde. Poster til næste års budget kort drøftet. Budgetudkast for 
næste år forelægges på næste møde.  
Inden da bedes de projekt-ansvarlige sende deres bidrag til beretningen til formand Peter 
Lindholt.  
 

Punkt 5: Hammer Bakker – sammen er vi stærke  (Landsbyklyngen) 
Erling Larsen berettede at der i perioden 9. december til medio februar 2018 bliver sende 
et spørgeskema til alle borgere med e-boks.  
Hver af de involverede byer er blevet bedt om at stille med en gevinst for at fremme 

deltagelsen. 
500 kroners gavekort bevilget.  

Punkt 6: Tjeklisten og eventuelt  
Foranlediget af henvendelse fra borger spurgte Jytte Laden Nielsen om nogle kender til en 

påtænkt renovering/oprensning af bækken/stien mellem Ravndalen og Attrupgård som 
engang er omtalt i Nordjyske. Svar: Det kender ingen noget til.  
Borger opfordres til at vende det i forbindelse med borgermødet om det nye forslag til 
kommuneplan = Vodskov udvikling for de næste ca. 10 år.  

 

Referent: Sekretær Jytte Laden Nielsen 


