
Referat møde den 23. november kl. 19.15
online med formand og kasserer i VKI

Deltagere: Peter Lindholt, Inge Beltoft-Andersen, Knud Larsen, Erling Larsen Ole Wæhrens, 
Finn Rasmussen, Kai Korsgaard og Jytte Laden Nielsen

Afbud: Lotte Bibi Bach og Erik Sørensen

1) Godkendelse af dagsordenen:
Godkendt.

2) Siden sidst: 
a) Bankskiftet til Nordjyske Bank er gennemført, meddelte kassereren. Nordjyske 
Bank skal have 300 kr. om året i gebyr og 1 kr. pr. overførsel, Spar Nord 1000 kr. og 2 
kr. pr. overførsel. 

b) Knud Larsen berettede om at ny, positiv udvikling i sagen om renoveringen af 
Peterspladsen ved fjorden. Der ventes en afgørelse sommeren 2021. 

 
c) Kai Korsgaard refererede fra gruppen om mødesteder i Hammer Bakker: 
Der arbejdes med 3 mødesteder: I Vodskov (ved den sorte gl. stald) ved porten til 
HB, ved Sulsted Kirke (et mindre sted) og ved den nuværende shelterplads. Ifølge 
konsulenterne så de med fortrøstning på. at et mødested i Vodskov ikke kolliderer 
med fredningsbestemmelserne. Lige så mener de ikke der ligger andre forhindringer 
i vejen. 

d) I “Kirsebærlunden” har der været sået sommerblomster for at fremme 
biodiversiteten. Kommunens landsby pedel slår græsset. Træerne står fint.

3) Vandtårnet: 
Erling Larsen berettede, at projektet i oktober opnåede en donation på endnu en
million kroner. Nu mangler  pengene til ingeniør- og arkitektarbejder.
Den nuværende mobilmast på tårnet foreslås flyttet til anden placering væk fra 
tårnet eller som minimum omplaceret på tårnet.

4) Generalforsamlingen: 
Datoen tirsdag den 9. februar fastholdes. Corona afgør dens gennemførelse på dette 
tidspunkt. Jytte sørger for at indrykke annonce tidsmæssigt korrekt. 



Formanden meddelte, at samrådet må se sig om efter en ny i 2021, da han næste år 
vil koncentrerer sig om sit byrådskandidatur. Andre alternativer blev vendt. 
Formanden vælges ikke på generalforsamlingen, men af forretningsudvalgets midte. 
Lotte Bibi Bach stopper, lige så Knud Larsen og evt. Erik Sørensen. 
Foreløbig vides, at Tage Kragbak stiller op.

  Alle tovholdere skal sende deres 5-10 linjer til beretningen til formanden inden jul. 

5) Indsatsområder i 2021:
Vedtages endeligt på første møde i 2021: tirsdag den 5. januar.
Mange emner har cirkuleret mellem de seneste to møder -  nogle små, andre 
overordnede. Kai Korsgaard prøver at samle forslagene til 3-4 overordnede emner, 
som han rundsender pr. mail. Inden næste møde bedes hver enkelt melde sig til en 
gruppe, evt. flere. Enighed om maksimalt 3-4 emner, da der hele tiden løbende er 
emner, som enten er søsat eller kalder på stillingtagen og arbejdsindsats i vores 
frivillige arbejde.  

6) Orienteringspunkter: Pavesmart belægningen i hovedgaden: 
Formanden deltog i møde mellem beboere/forretningsdrivende i hovedgaden, 
Vodskov Avis og kommunens folk. Han kom ikke i gennem med samrådets 
synspunkt: At det er kommunen, der må finde en teknisk løsning, som både dæmper 
støjen og dæmper hastigheden på hovedgaden. Dialogmødet mundede ud i at 
redaktør Erik Amstrup, Vodskov Avis, og Peter Lindholt som privat person lodder 
stemningen for løsninger via medier/facebook.  

Kultur 9310: Foreningen endeligt afviklet.

7) Kommende møder: 5. januar og generalforsamlingen tirsdag den 9. februar 2021. 

8) Eventuelt:  Intet

Referent Jytte Laden Nielsen, Vodskov den 29. november 2020.


