
 12. juni 2018 kl. 19.00 
REFERAT 

 
Deltagere: 

Peter Lindholt, Knud Larsen, Finn Rasmussen, Inge Beltoft-Andersen, Ole Wæhrens, Leo Nielsen, 

Ann Veiby Held, Erling Larsen, Erik Sørensen 
 
Afbud: Anne-Dorte Krog, Lotte Bibi Bach, Kai Korsgaard, Jytte Nielsen 

ref. Ole Wæhrens 

 
1.    Godkendelse af mødets dagsorden   

godkendt 
 
2.   Hammer Bakker projektet  

Svend Lassen fra By- og Landskabsforvaltningen kommer med et kort oplæg og efterfølgende 
mulighed for opklarende spørgsmål. Vi deltager i en artikel i kommunebladet omkring Hammer Bakker. 

SL der er overordnet koordinerende projektleder meget tilfreds med mødet forleden fortalte, at det skal munde ud i 
en helhedsplan med et efterfølgende opklarende møde måske i september. Vi skal huske, at det…det drejer sig om 
er natur- og biodiversitet. Alle stier kortlægges. Det aftaltes at SL gerne stiller op såfremt samrådet skulle ønske 
det. Tidshorisonten for projektet oplyses at ligge på omkring 10 år. 
 

3.  Byfesten 
Ca. Kl. 1930. Lars Morell orienterer om status vedr. byfesten. 

Lars Morell fortalte om den kommende byfest 30-31 aug. og 1. sept. alt står at læse i lokalavisen der 
udkom i dag. Kun få foreninger 10-12 stk. har indtil nu meldt sig. 

 
4.  Grundvandsbeskyttelse  
 Tirsdag den 19. juni kl. 1930 i Sulsted. Skal vi med? 

Samrådet forventer deltagelse fra Vodskov Vandværk, Knud Larsen kontakter 
Det er en Lodsejer indbydelse, men samrådet vil gerne informeres. 
 

5.   Sct. Hans festen  
Er der styr på den – Leo? 

Leo oplyser at der er fuldstændig styr på den, og samrådet vil som medarrangør deltage med det sædvanlig beløb  
 

6.  Udsat årsmøde  
 Hvem kan deltage den 16. august kl. 1900? 

Vodskov samråd deltager med Knud Karsen og Peter Lindholt.  
 

7. Orienteringspunkter 
● Landsbyklynge Peter/Erling orienterer om sidste møde. 

3 store grupper er dannet med 8-10 mand i hver. 1.LANDSBYHAVER- 2.NATUR OG 
3.BEVÆGELSE-TILGÆNGELIGHED.  

● Borgermøde den 15. august til mødet i Kultur 9310 med institutionerne. Skal vi 
drøfte dagsorden? 

Et panel bestående af repræsentanter fra forskellige forvaltninger og politiske partier dukker 
op, og der vil efterfølgende blive en paneldebat. Det er et mål at det skal blive en positiv 
oplevelse for borgerne. 



● Kystsikring Knud orienterer om mulighed for at ansøge om dette. (Peters Pladsen). 

KL oplyser at der arbejdes på sagen, og der overvejes flere muligheder m.h.t. f.eks. at 
bearbejde Fonde. 

● Limfjordsløbet 

Det løb er kørt i år = intet limfjordløb! Samrådet ser meget gerne, at der fortsat bliver en sådan 
årlig tilbagevendende begivenhed, så der arbejdes videre i flere regi, og PL kontakter Anne-
Dorte Krog omkring dette. 
 

 
8. Punkter til næstkommende møde/møder (12/6)  
 

● August: Bibliotekets Karin Madsen har bedt om et lille kvarter til at orientere om fælles 
initiativer i VKI til byens borgere. 
 

● Tema om utrygge steder i trafikken: F.eks. at vi hver møder en liste med eksempler 
hvad angår byens veje og fortove. Kan bruges af gruppen, der skal arbejde med at få 
omfartsvej. 
 

● 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. 

 
9. Evt.  
 


