Referat af møde den 24. april kl. 17-18.30 2019
Deltagere:
Peter Lindholt, Inge Beltoft-Andersen, Leo Nielsen, Lotte Bibi Bach, Jytte Laden Nielsen,
Erling Larsen, Kai Korsgaard, Finn Rasmussen.
Afbud: Erik Sørensen, Knud Larsen, Ann Veiby Held, Ole Værens
1) Godkendelse af dagsorden:
Godkendt med tilføjelsen af nyt punkt 9: Henvendelse fra Vodskov Tennisklub og ekstra
punkter under punkt 8) Orientering.
2) Landdistriktspolitik møde 21. maj:
Ingen meldte sig.
3) Valgmøde:
Kai Korsgaard har kontaktet samtlige lokale repræsentanter for de nuværende partier i
Folketinget. Samtlige har meldt positivt tilbage og er forberedt på i deres indlæg at
forholde sig til tre emner: Det grønne Danmark, sundhedspolitik og tilbagetrækning.
4) Borgermøde om Naturgenopretning Hammer Bakker:
Inge Beltoft-Andersen, Erling Larsen, Finn Rasmussen, Kai Korsgaard, Peter Lindholt og Jytte
Laden Nielsen deltager.
5) Open by Night torsdag den 23. maj:
Jytte Laden Nielsen orienterede om at vi sammen med den grønne agent sætter fokus på
giftfrie haver. Vodskov Vandværk er spurgt om de til deltage. Svar afventes.
Der er bevilget et beløb på 4-500 kr. til præmier til henholdsvis voksne og børn til en klima
og miljø quiz.
Peter Lindholt oplyste, at der arbejdes på at få lokale bands til at optræde.
6) Møde med Park og Naturs ledelse:
Peter Lindholt, Inge Beltoft-Andersen og Jytte Laden Nielsen deltager. Mødet er inden
referatet skrivningen flyttet fra 13. maj til 26. juni kl. 13-15 i VKI.
7) Orienteringspunkter:
• Hammer Bakker Naturråd: Aalborg Kommune og Den Danske Naturfond har
oprettet dette råd med lokale repræsentanter for at kunne få input i arbejdet med
at genoprette naturen i Hammer Bakker. Der er afholdt et første orienterende

møde på forvaltningen på Stigsborg Brygge. Følgende er medlemmer:
◦ Peter Lindholt, Vodskov Samråd
◦ Lasse Breddam, Klyngen Hammer Bakker – sammen stærkere
◦ Dansk Botanisk Forening: Rasmus Fuglsang Frederiksen
◦ Tage Kragbak, lodsejerne i Hammer Bakker
◦ Anton Thøger Larsen, Dansk Ornitologisk Forening
◦ Jørgen Balslev Hansen, Danmarks Naturfredningsforening
◦ Jørgen Pedersen, Friluftsrådet
◦ Anne Marie Overgaard, Aalborg Kommune
•

Vandtårnet: Erling Larsen orienterede om at bestyrelsen har fået krav om at
samarbejde med Naturgenopretningsprojektet

•

Formødet til det årlige møde mellem samråd og politikere den 20 juni: Knud
Larsen deltager i formødet den 30. april på Cafe Frederiksberg, Vejgaard.

•

El-cykler: Jytte Laden Nielsen oplyste, at elcykel projektet ikke kan forblive i
Vodskov, trods forsøget på at samarbejde med Ældre-Handicap forvaltningen. Et
forslag om ”bycykler” i forbindelse med Hammer Bakkers naturgenopretning
bliver sat på som emne til et efterfølgende møde.

•

Orla Havs tanker i Vodskov Avis: Afventer tilbagemelding fra Orla Hav.

•

Frugthaven: Formanden har underskrevet kontrakten med Park og Natur lige som
de øvrige byer i klyngen. Emnet tages op på mødet med P&N den 26. juni.

•

Motorvejsfrakørslen og Vejdirektoratet: Kai Korgaard orienterede om, at han at
han i mail fra Vejdirektoratet har fået oplyst, at direktoratet og politiet vil foretage
hastighedsmålinger og måling af trafiktæthed.

•

Klyngen Hammer Bakkers økonomi: Samrådene skal hver bidrage med 1000 kr. til
økonomien. Desuden kommer der foreløbig – dvs. min. de næste to år – et tilskud
på 10.000 kr. fra den oprindelige klyngeprojekt bevilling fra Aalborg Kommune.
Finn Rasmussen repræsenterer fremover Vodskov Samråd i den nye bestyrelse,
der nu har afløst den hidtidige styregruppe.

•

Bålhytte ved Ældre-Handicap forvaltningen: Erling Larsen er blevet kontaktet af
Ældre-Handicap forvaltningen, som har modtaget penge fra Friluftsrådet til en ny
bålhytte. Gav tilsagn om at Vodskov Samråd medvirker til at oplyse byens borgere
om at denne nye bålhytte også kan benyttes af borgerne.

•

8) Næstkommende møder 20/5 og 19/6:
Mødedatoer for efteråret
By/skovcyker, elcykler – brainstorm

9) Henvendelse fra Vodskov Tennisklub om hjælp/ideer til flere medlemmer:
Ideer:
1) Kontakt skolen om brug af formiddagstimer. Peter Lindholt kontakter formand Flemming
Søgaard.
2) Udlej banen til ikke-medlemmer: F.eks. familie sammenkomster, fødselsdage,
polterarbend og lignende, hvor man samles om en fælles aktivitet.
3) Lave åbent hus arrangementer omkring sommerferien. Og lige efter. Ej kun ved
indledning af sæsonen.
Tilsagn: Samrådets medlemmer kan oplyse bekendte om den fordelagtige mulighed for
familiekontingent. Huske tenninsklubben på at benytte Vodskov by Facebook når der er
evt. ekstra tilbud.
10) Eventuelt
Intet.
Referent: Sekretær Jytte Laden Nielsen, den 3. maj 2019.

