Referat onsdag den 15. januar 2020
Fraværende: Leo Nielsen, Lotte Bibi Back og Ann Held

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2 Siden sidst
Formand Peter Lindholt orienterede om at der holdes workshop for områdets foreninger
om brug af kalender og muligheder for indlæg på hjemmesiden Rundt om Hammer Bakker.
Det sker den 23. januar i VKI
3 Regnskab
Der var rosende ord til regnskabet, som kasserer Inge Beltoft fremlagde til underskrift.
Ligeledes blev udkastet til budget for 2020 vedtaget.
Kassereren orienterede om at samrådets eksterne revisor tager en tørn mere næste år.
4 Planlægning af generalforsamling
Indledes med at vise 2.18 minutter af en nyproduceret film om Vodskov finansieret af
erhvervsforeningen.
Afdelingsleder Charlotte P. Krogh giver derefter en status på forskellige emner efter
byrådets vedtagelse af byudviklingsplanen for Vodskov i 2018. Blandt andet er hun blevet
bedt om status på placering af børnehave og omfartsvej fra rundkørslen til Tingvej.
Derefter bliver der mulighed for at komme med kommentarer og ideer til samrådet.
Herefter fortsætter aftenen med generalforsamling.
Peter Lindholt og Jytte Laden Nielsen finder dirigent.
Peter Lindholt laver aftale med hallen om traktementet.
5 Orienteringspunkter
 Vodskov byfilm: Vi så filmen, som formanden har givet mange input til.
 Rærup Strand: Knud Larsen og Lotte Bibi Back har været til møde med forvaltningen 13.
januar. Der bliver forskønnelse af ”Peterspladsen” og der kommer 3 nye borde:bænke.
Arbejdet forventes udført i 2020.
 Motorvejsfrakørslen: Efter orientering fra Kai Korsgaard, som kun får mails fra
Vejdirektoratet, vedtog samrådet at henvende sig til et lokalt nordjysk folketingsmedlem,
Orla Hav, som vil bringe emnet videre til Christiansborg og ministeren.
 Limfjordsløb version 2.0: Jytte Laden Nielsen mangler stadig tilbagemelding fra Hammer
Bakker Runners om hvem der vil deltage i det planlagte møde med professionel afvikler.
 Naturgenopretning Hammer Bakker: Erling Larsen orienterede om, at kommunen
planlægger i løbet af 2020 at komme med først en naturplan og derefter en friluftsplan.

6 Punkter til næstkommende møder
Forslag om at samrådet arbejder med at påpege mulige indgange til Hammer Bakker og
naturgenopretningsprojektet.
7 Eventuelt
Intet

Referent: Jytte Laden Nielsen, 23. januar 2020.

