Referat 24. september 2018 kl. 19.00

Deltagere:
Peter Lindholt, Knud Larsen, Finn Rasmussen, Ole Værens, Erik Sørensen, Anne-Dorte Krog,
Lotte Bibi Bach, Kai Korsgaard, Jytte Laden Nielsen
Afbud: Erling Larsen, Ann Veiby Held, Inge Beltoft og Leo Nielsen
1. Godkendelse af mødets dagsorden
Godkendt
2. Landsbyklyngen
Nyt fra mødet med de andre samråd om forsættelsen og den fremtidige organisering.
Herunder nyt medlem af styregruppen.
Der foreligger p.t. en styregruppe med 4 undergrupper. Erling Larsen udtræder efter
ønske af styregruppen, når den slutter arbejdet og klyngen overgår til driftsfase pr.
november. Han ønsker fremover at koncentrere kræfterne om Vandtårnet.
Finn S. Rasmussen og Peter Lindholt indtræder og supplerer hinanden. Anne-Dorte
Krog er suppleant til kommunikationsgruppen, hvor Peter Lindholt sidder.
3. Delebilsordning i Vodskov
Finn S. Rasmussen fremlægger TADAA’s resultat fra Open By Night. Dato til nyt møde skal
findes.
En håndfuld borgere lod sig skrive op som interesserede. De vil blive inviteret til et in
formationsmøde som Vodskov Samråd arrangerer i samarbejde med TADAA mandag
den 8. oktober kl. 19 i VKI. Finn og Jytte samarbejder om annonce og foromtale og
laver opslag til facebook. Anne -Dorte lægger op.
4. Open By Night
Opfølgning og samrådets samarbejde med Open By Night fremover. /Knud
Knud Larsen beretter, at de lokale bands blev taget godt imod i forbindelse med
byfesten og indvielsen af Trekanten. Opbakning til hans forslag om fremover at
tilknytte de lokale bands til OBN i samarbejde med Kultur 9310.

5. Vodskov/naturpark
Skilte til HB og profilering af byen i forbindelse med naturparken.
Samrådet er OBS på at følge udviklingen f. eks. med henblik på at få skilt op ved
motorvejen. Formand Peter Lindholt har p.t. kontakten til Naturparken, både dens
direktør og Aalborg Kommunes ansvarlige, Svend Lassen. Når naturparken har spillet
ud med de første planer, nedsættes en arbejdsgruppe. Naturparken forventer at
komme med et første udspil i løbet af efteråret 2018.
Peter Lindholt nævner muligheden for at etablere grusparkering ved rundkørslen
vest for byen. Her har gæster til HB området så mulighed for evt. at låne en cykel.
Skal blandt andet også ses i sammenhæng med pkt. 6.
6. Omfartsvej/cykelsti
Nyt fra arbejdsgruppen herunder utrygge steder i trafikken.
Knud Larsen fortæller, at den kommende lokalplan for et boligområde lige vest for
Langbrokrovej kommer til at indeholde krav til udvikleren om at etablere cykelsti.
Jytte Laden Nielsen har haft kontakt med Aalborg Universitet. Der eksisterer en
mulighed for at et studie-projekt efteråret 2019.
Se også punkt 5 mht. trafik til Hammer Bakker og parkering.
Der er aftalt et orienteringsmøde med kommunens teknikere den 11. oktober.
Peter, Knud, Erik og Kai deltager.
7. Kommunikation
Vodskov By Facebook - eftersyn
Vodskov By Facebook siden fungerer med hensyn til at borgerne kan se hvad der
foregår i byen. Det er der enighed om mellem de to ansvarlige bag siden: Vodskov
Samråd og Vodskov Erhvervsforening. Efter aftale mellem de to tovholdere, Jesper
Nyborg fra Erhvervsforeningen og Jytte Laden Nielsen fra samrådet vedtoges, at
sende nyt brev med regler ud, - for at få resterende klubber, foreninger og
institutioner med. Fællesbrev herom sendes ud her i efteråret. Jesper Nyborg og
Jytte Laden Nielsen udfører opgaven.
8. Workshop Aalborg Kommunes visionsproces den 4. oktober:
Deltagere: Peter Lindholt og Lotte Bibi Back. Samrådet bad dem påpege følgende
emner: Vigtigheden af arbejdspladser nord for fjorden, grøn profil, endnu større
fokus på landsbyer og oplandets udvikling i Aalborg Kommune, ordentlig
infrastruktur for erhvervsudvikling uden for Aalborg. U-prioriteret rækkefølge.
8. Orienteringspunkter
 Bænke i byen: Knud Larsen oplyser, at der er fundet penge på budget for renovering
af hovedgaden til i alt syv bænke.
 Fitnessredskaber i HB: Peter Lindholt refereredede at skolen over for Erling Larsen

har tilkendegivet interesse, hvis redskaberne placeres umiddelbart ved skovens
begyndelse. Brug forudsætter at eleverne kan nå frem og tilbage i timerne.
 Kirsebærhaven: Klyngens tovholdere har fået grønt lys til placeringerne for de
forskellige byer. Bredere info afventer, at der kommer en bevilling og flere
understregede vigtigheden at af kende diverse ledningsforløb (LER.dk). Emnet tages
op igen.
 Rærup Strand: Lotte Bibi Back indstiller i samarbejde med forvaltningens
repræsentant at dele projektet op i to: A) en forbedring af pladsen og
adgangsforholdene og B) badeforhold, som afhænger af kystsikringen og som
indebærer henvendelse og indstilling fra Kystdirektoratet. Indstillingen godkendt.
 Limfjordsløb 2019: Anne-Dorte Krog refererer, at Aalborg Kommunes afdeling Fritid
godt vil være tovholder i forsøget på at fortsætte løbet. Der er behov for at nytænke
løbet og Hammer Bakker Runners vil blive indbudt sammen med nuværende
arrangør Aalborg øst Roadrunners. Opbakning til at gå videre med den løsning.
9. Punkter til næstkommende møder (29/10, 21/11 og 11/12)
 Medier, referater og omtaler
 Omfartsvej, trafik og sikkerhed fortsat, herunder parkering.
10. Eventuelt

Referenter Ole Wæhrens og Jytte Laden Nielsen

