
Referat møde tirsdag den 9. februar 2021 kl 19.15 virtuelt

Deltagere: Peter Lindholt, Knud Larsen, Inge Beltoft-Andersen, Ole Værens, Erling Larsen, 
Jytte Laden Nielsen, Ann Veiby Held, Kai Korsgaard

Afbud: Lotte Bibi Bach, Finn Rasmussen og Erik Sørensen
Ingen melding: Leo Nielsen (Jeannette Fischer Sørensen, Tage Kragbak)

1.Godkendelse af dagsorden
Godkendt med ekstra punkt om el-cykler  

2.Siden Sidst
Jytte kontaktet af Flemming Midtgaard, der sidder i det udvalg der administrerer LAK
midlerne til landsbyerne. Ville vide om vores elcykel projekt da de har løbet panden 
mod en mur selv om finansiering af 25-30 el-cykler kan ske. 
Samrådet besluttede at Jytte kontakter FM mhp at koble os til det nye el-cykel 
projekt på en eller anden vis.
 

3.Tiltag vedrørende de unge i byen
Ann Veiby Held kontakter Jeanette FS
Formanden kontaktet af konsulent fra Aalborg Kommune og tilbudt et møde. Ja tak. 
Foreslås holdt tirsdag den16. Februar kl 17-18.30. Peter, Ann og Jeannette deltager 
fra samrådet. 

4. Generalforsamlingen
Stemning for at prøve at afvikle generalforsamlingen online via Microsoft Teams 
med tilmelding, selv om der i kommunen er forståelse for en udsættelse.  Deltagelse
kræver forlods med oplysning om mail adresse. Formanden undersøger de tekniske 
muligheder. 

Datoen sat til tirsdag den 16. marts kl. 19. Annonce i Vodskov Avis indrykkes i uge 8 
(22-23. februar). Jytte laver udkast. Formand står for den tekniske afvikling. 
Dirigent/ordstyrer Kai og Jytte, der også tager referat. 

5. Indsatsområder

Indsatsområder for 2021 jf. seneste referat fik kommentarer med på vejen: 
Meningen med grupperne er at styrke ide-udviklingen. Grupperne mødes 



indimellem og sætter punkter på dagsordenen for yderligere udvikling eller 
vedtagelse. NB: Det er IKKE tanken, at alle områder gennemgås på hvert møde.  
Flere af indsatsområdernes emner arbejder vi allerede med, nogle kræver handling 
her og nu og må derfor topprioriteres.   

6. Orienteringspunkter

a) Henvendelse fra Skipperen Samråd om råger. Knud Larsen følger op med 
henvendelse til samråd og forvaltning. 
b) Vores udgift til hjemmeside domænet Vodskov Samråd stiger fra 50 til 60 kr. 
årligt.
c) Samrådet forsøgt svindlet via mail. Kasseren gik ikke i fælden.
d) Peterspladsen: Aalborg Kommune snart færdige med udkast, der kan tilfredsstille 
Kystinspektoratet. Knud Larsen optimist. 

7. Kommende punkter

Vi leder fortsat efter en web master til undersiden på Rundt om Hammer Bakker, som 
gerne må udvikle indhold på siden. Ann vil kontakte endnu en person. De nye medlemmer 
spørges.   

8 Eventuelt

På grund af covid 19 er der ingen udgifter.  

Referent Jytte Laden Nielsen
Vodskov den 11. februar 2021


