Referat møde tirsdag den 22. september 2020 kl. 19.00
Deltagere: Peter Lindholt, Knud Larsen, Erling Larsen, Kai Korsgaard, Jytte Laden Nielsen
Formanden for lodsejerforeningen i Hammer Bakker Tage Kragbak deltog i mødets pkt. 3
1.

Godkendelse af mødets dagsorden
Godkendt
2.

Siden sidst
Orienteringsmødet den 10. sept. med kommunen. Opsamling v/Peter
Ny struktur for landdistrikterne og regler for søgning af midler og landsbypedel-ordning.
Kommunen herefter inddelt i 10 zoner og et udvalg med formandskabet Leo Helmer,
Vokslev og Poul Tradsborg, Godthåb.
Vodskov ligger i zone 5, som har Lasse breddam fra Grindsted og Peter Skaarup Jensen fra
Langholt som repræsentanter sammen med byrådsmedlem Ole Risager (Langholt).
Vodskov skal skrive sine ønsker til landsbypedel ordning til landdistrikts-konsulent Thomas
Lahm via formanden, der er kontaktperson.
Vodskov kan søge om beløb i to rammer som dog begge kræver 50 pct lokal finansiering.
10.000-100.000 kr. : frist 15 oktober
Over 100.000 kr. p.t. Løbende ansøgning
3.

Landsbyklyngen/mødested
Gennemgang af forholdene også fra lodsejerforeningen v/Tage Kragbak
Der arbejdes p.t. med mødested(er) i Hammer Bakker på to planer. Dels den
oprindelige via Landsbyklyngen og de midler, der står til rådighed fra Realdania og
Lokale- og Anlægsfonden. Dels arbejder Aalborg Kommune for Naturfonden på
genopretning af Hammer Bakker med et eller flere mødesteder i forbindelse med
udarbejdelse af en til helhedsplanen hørende fritidsplan for Hammer Bakker.
Kommunen har hyret et firma, Urban Goods, til finde ud af det/komme med
forslag. Assisteres af LYTT arkitekter.
Første skitser taler om et mødested ved Torndal, hvor naturfonden har en
matrikel med hus. Lodsejerforeningen er imod en sådan placering og
repræsentanter for foreningen har deltaget i et dialogmøde med Urban Gooods

og LYTT, arkitekter og Svend Lassen, som står i spidsen for naturgenopretningen
på fondens/kommunens vegne.
Sagen diskuteredes, herunder hvad et mødested kunne rumme.
Vodskov Samråd ser et mødested i Vodskov i forbindelse med naturgenopretning
som den naturlige placering på grund af sammenhængen med projekt Vandtårn
og for at minimere trafikken gennem bakkerne. Desuden er der offentlig transport
lige til indkørslen af Hammer Bakker, via de tre stoppesteder ved kirken.
Endvidere anvender Vodskov Skoles elever dagligt den sydlige del af bakkerne.
Vodskov Samråd har ikke – som lodsejerforeningen – været direkte repræsenteret
ved diverse møder. Formand Peter Lindholt henvendte sig derfor herom til
forvaltningen, hvorefter fritidschef Erik Christensen ønskede deltagelse i næste
møde med fagfolkene den 5. oktober kl. 17-19.
Beslutning: Samrådet ønsker, at vi fremover repræsenteres på møder omkring
mødested i forbindelse med Helhedsplanen ved Peter Lindholt og Kai Korsgaard.
4. Indsatsområder
Vi fortsætter med emneområder næste gang mhp at lave en prioriteret plan
inden generalforsamlingen i januar. Stikord i u-prioriteret rækkefølge:
Webmaster, grøn omstilling/bæredygtighed, omfartsvej, cykelsti VodskovVestbjerg, forskønnelse af indkørsel til Hammer Bakker, biodiversitet/Vilde
blomster/grøn kile fra bakkerne til fjorden. By/Hammer Bakker vandringer.
Antal indsatsområder skal dog ses i lyset af den nødvendige fokus på løbende
sager, som f.eks. naturgenopretning af Hammer Bakker kræver plus støtte til
projekt Vandtårn.
5. Orienteringspunkter
Retningslinjer samråd - Mads Duedahl. V/Knud Larsen
KL har været i i kontakt med rådmanden. Forventer svar i uge 40.
6.Punkter til næstkommende møde/møder (20/10)
Se punkt 4.
7. Evt.
Lodsejerforeningen ved Tage Kragbak udtrykte interesse for at deltage i Vodskov
Samråd. Da samrådet er åbent for alle foreninger og aktive borgere i Vodskov
Skoledistrikt, er lodsejerforeningen selvfølgelig velkommen. Formelt kan det ske
ved valg på generalforsamlingen i januar 2021.
Referent Jytte Laden Nielsen, 30. september 2020.

