Referat af møde tirsdag den 16. maj 2018 kl.19

Deltagere:
Peter Lindholt, Knud Larsen, Finn Rasmussen, Jytte Nielsen, Inge Beltoft-Andersen, Kai Korsgaard,
Anne-Dorte Krog, Leo Nielsen, Lotte Bibi Bach, Ann Veiby Held, Erling Larsen, Erik Sørensen
Afbud: Ole Værens, Leo Nielsen
1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt med tilføjelse af nye punkter om Lions Projekt og Limfjordsløbets
aflysning
2. Adgang til fjorden:
Lotte orienterer om status vedr. de undersøgte muligheder og fremgangsmåden.
Møde den 15. maj om ”Peterspladsen” med ekstern landmåler hyret af kommunen og
repræsentant for Park og Natur. Repræsentanten regner med kommunal vedligehold jf.
andre strandparker i kommunen.
Troels Fischer har på egen hånd undersøgt forhold omkring Engholm Strand.
Lotte Bibi Bach kører på samrådets vegne videre med Rærup som placering i den
indledende undersøgelsesfase. Knud Larsen assisterer. Når fasen slutter, behandler
samrådet igen sagen.
3. Formøde i Frejlev inden årligt møde med politikere og embedsmænd:
Knud Larsen orienterer om oplægget til den 20. juni.
Dagsorden udsendt og samråd er udpeget til at fremføre de enkelte punkter.
Vodskovs deltagere: Knud Larsen, Peter Lindholt.
PS: Inden referatet er færdigt er mødet med politikerne udsat til efter sommerferien.
Ny dato 16. august kl. 19 i Nørresundby Idrætscenter, Lerumbakken 11, 9400
Nørresundby. Ny tilmeldingsfrist er 13. august.

4. Boldbaner:
Erik Sørensen oplyser, at der er mulighed for at kommentere oplægget. Der er medsendt klimarapport.
Positivt at samrådet har fået projekt rapport tilsendt. Vi vurderer den umiddelbart som
god, da den forventes at løse problemet med våde boldbaner og samtidig forskønner
indkørslen til Vodskov langs boldbanerne, hvor hegnet rives ned over store strækninger
og der etableres sti og nogle damme til vandafledning. VI fodbold, der er den direkte
berørte part, siger god for projektet. Samrådet roser projektforslaget og sender svar
tilbage herom. Erik Sørensen og Jytte Laden Nielsen står for den opgave.

5. Byudviklingsplanen:
Status, supplerende høring, ”Trekanten” og hovedgaden.
Byudviklingensplanen er ændret på et par områder og derfor er der kommet en
ny fire ugers høringsfrist: Et boligområde ved Englodden er taget ud af planen
efter ønske fra lodsejer. Desuden er det tidligere militær areal på Drøvten nu
udlagt til boliger og et nyt område syd for Langbrokrovej ligeledes udlagt til
boligområde. Forlængelsen af Halsvej fra rundkørslen via Akalejevej er taget
ud.
Samrådet tager ændringerne til efterretning.
Peter Lindholt oplyste at ”Trekanten” ikke bliver færdig til Open By Night.
6. Lions HB Og Hammerpigerne: Projekt for børn og unge (nyt punkt)
Erik Sørensen, der er medlem af Lions oplyser, at formålet er at få unge væk
fra pc og gaderne og betoner det sociale islæt. Hvis det lykkes at involvere
foreninger m.v. i byerne omkring Hammer Bakker til at tage komme med ideer
og tage initiativer, står Lions klar til at lade projektet køre nogle år med et
forventeligt beløb på 100.000 kr.
Ann Veiby Held og Anne-Dorte Krog repræsenterer samrådet på kommende
møder.
7. Orienteringspunkter:
Tour de erhverv 2018: Formanden er blevet orienteret om, at Aalborg
Business den 24. maj kommer en rullende kontorlastbil til byen i to timer. Holder
ved Netto
Vodskov Kultur og Idrætscenter: Rasmus Møller Bøjer stopper som
næstformand. Han repræsenterer skolen, som udpeger en ny repræsentant.
Open by Night den 24. maj: Samrådet deltager med elcykel projekt og har
inviteret dele-bil virksomheden TADAA! Kommunens erhvervs og miljø og
energiafdelinger deltager også.
Møde/kursus om persondataloven: Erling Larsen har tilmeldt sig.
8. Limfjordsløbet: (nyt punkt)
Til samrådets store overraskelse læser vi på løbets hjemmeside, at det er aflyst.
Samrådet ønsker at gøre alt for at bevare det traditionsrige løb i Vodskov.
Anne-Dorte Krog kontakter vores lokale løbeklub Hammer Bakker Runners for
at høre om de evt. kan påtage sig opgaven, hvis andre i byen kan hjælpe med
det praktiske på selve dagen.
9. Punkter til kommende møder:
Byfesten torsdag-fredag-lørdag den 30-31. august og 1. september:
Formanden kontakter Lars Morell. Inviteres evt. til næste møde.
August: Bibliotekets Karin Madsen har bedt om et lille kvarter til at orientere
om fælles initiativer i VKI til byens borgere.
Kommunikation: Ny webmaster, mulig hjemmeside via Rundt om Hammer
Bakker. Skal ses i sammenhæng med Facebook Vodskov By, som fungerer
men hvor endnu flere foreninger kan være med og med Vodskov Avis.
Tema om utrygge steder i trafikken: F.eks. at vi hver møder en en liste med
eksempler hvad angår byens veje og fortove. Kan bruges af gruppen, der skal
arbejde med at få omfartsvej.

10. Eventuelt
Kasseren: Problemer med at få adgang til kontoen løses formentlig sidst i uge
20.
Vodskov By Facebook: Anne-Dorte Krog vil lave en profil med samrådets logo
til siden.

