Referat at møde tirsdag den 24. september 2019 kl. 19
Til stede: Peter Lindholt, Inge Beltoft, Jytte Laden Nielsen, Knud Larsen og Kai Korsgaard
Bemærk:
December mødet er flyttet til mandag den 16. december kl. 18 grundet formands nye vagtplan.
Der er aftalt et ekstra møde onsdag den 15. januar til behandling af beretning og regnskab
Generalforsamlingen er bestemt til mandag den 27. januar i VKI.
1) Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af et nyt punkt Bevillinger og en opfordring til at genindføre en Siden Sidst
runde – i kort form
2) Økonomi
Status ser fornuftig ud. Der er økonomi til nye tiltag.
3) Bevillinger
Sekretær påpegede at udgiften til Skt. Hans festen er steget uden at der har været taget stilling til
det. De 2500 kr. som er samrådet andel i 2019 er nu bevilget og betalt.
Sekretær påpegede, at der for 1-2 år siden er bevilget penge til et beachflag, som dog aldrig er
blevet effektueret. Samrådet har god brug for det til bl.a. Open by Night, Sct Hans og i VKI.
Inge Beltoft påtog sig opgaven med kontakter fra Knud Larsen.
4) Renovering af hovedgaden
Renoveringen er ikke tilendebragt. Formanden holder samrådet orienteret om opfølgning på
mangler.
5) Orienteringspunkter
•

Limfjordsløb – Jytte: Aalborg Atletik og Motion og Hammer Bakker Runners har begge sagt
ja til at deltage i et møde om udvikling af et evt. nyt Limfjordsløb version 2.0.

•

Byredaktør til hjemmesiden Rundt om Hammer Bakker: Forslag om at spørge biblioteket.
Jytte påtog sig opgaven. Der er workshop for alle byers redaktører 24 okt. kl. 176.

•

Flytning af december-mødet. Accepteret. Ny dato 16 december kl. 18

•

Velkommen til Vodskov: Et firma har henvendt sig til Erhvervsforeningen, hvis medlemmer
bidrager til at få lavet en 2-3 minutters film om Vodskov. Formandens liste over interessante
emner blev udbygget. Listen afleveret til firmaet, der har frie hænder. Optagelser i oktober.

6) Punkter til kommende møder
Erik/Peter følger op på ændring/fornyelse af indhegning til idrætspladsen til oktober mødet.

7) Eventuelt
Mødet den 10. september med repræsentanter for flere institutioner i Hammer Bakker forløb
meget positivt med flere emner:
Trafikken i bakkerne og Østergaards mange parkerede busser ved indkørslen til Bakkerne.
Institutionsfolkene vil tage det op i kørselsudvalget, herunder også et forslag om at bede
transportfirmaet bruge afkørsel 18 frem for afkørsel 19 og Kirkevej.
Omfartvej: Flere af institutionerne støtter Samrådets bestræbelser på en omfartsvej.
Affaldsindsamling: Nogle flere af institutioner vil gerne adviseret og inddrages
Hjertestartere: Opfordring til at at institutionernes hjertestartere befinder sig udendørs og at alle
medarbejdere ved, hvor de befinder sig.
Nybyggeri: Institutionerne regner med at det udsatte byggeri på Storemosevej forbliver på
budgettet og påbegyndes i løbet af foråret 2020. Samrådet anbefalede at tager kontakt til Vodskov
Avis med henblik på forlods omtale.
----Kommunens budget: Opfordring til at de samråds-medlemmer som har politisk kontakter, benytter
dem således at renoveringen af Vodskov Skole ikke igen udskydes.
---Frugthaven: Inge Beltoft orienterede om sommerens vandinger og udgiften hertil. Teksterne til
haverne er næsten færdige.
Styregruppen tager en tur rundt til alle haver den 24. oktober kl. 10-13. Inge Beltoft deltager.

