
 

 

Samrådsmøde 
 

25. marts 2021 kl. 19.15 via Teams 
 
 
Deltagere: Peter Lindholt, Erling Larsen, Knud Larsen, Inge Beltoft-Andersen, Tage 
Kragbak, Ole Wæhrens og Jytte Laden Nielsen 
 
Afbud: Ann Held, Finn Rasmussen, Erik Sørensen og Kai Korsgaard   
 
1. Godkendelse af dagsorden: 
Godkendt. 
 
2. Konstituering: 
Genvalg til alle tre poster:  
Formand: Peter Lindholt 
Kasserer: Inge Beltoft-Andersen 
Sekretær: Jytte Laden Nielsen 
 
3. Siden Sidst: 
Erling Larsen deltager i møde den 5. april i Sundhed og Kultur. 
Cykelsti Vodskov-Vestbjerg: En fantastisk nyhed at kommunen vil foreslå denne strækning 
til den nationale cykelsti pulje. Den forudsætter at kommunen betaler halvdelen.  
 
Afslag fra fonde til naturgenopretningsplanens og klyngens mødesteder.  
Ifølge mail til Erling Larsen fra formanden var fondene ikke utilfredse med hverken ide eller 
ansøgning om de tre mødesteder. Fondene var derimod ikke tilfredse med de konkrete 
løsninger, som det valgte arkitektfirma foreslog.  
 
4 Pulje til primitiv overnatning 
Formand Peter Lindholt nævner om denne pulje kan være noget for mødesteds-gruppen 
under Landsbyklyngen, som jo har fået afslag fra to fonde til de tre udpegede mødesteder. 
Klyngen lader ikke til at tro på den løsning.  
 
5. Vandtårnet: 
Erling Larsen, som er formand for tårnet, gav en udførlig status.  
Der er en ny situation igen, når nu mødestederne i Hammer Bakker ikke mødte accept hos 
de bevilgende fonde. Der mangler mellem 400.000-600.000 kr. for at realisere Vandtårnet. 
De to fonde der bidrager mest – i alt 2 mio. kr. - presser nu på for at få lukket hullerne til 
rest finansiering. Det har formentlig ikke været hensigten men i realiteten har de 
manglende afgørelser om naturgenopretningsplaner og mødesteder reelt holdt projekt 
Vandtårn i skak.    
Corona nedlukningen har besværliggjort arbejdet. Evt. vil en af fondene bevilge 
udsættelse af den grund.  
 



Udeståender: Rest finansiering, på den lange bane skal der måske etableres en 
Venneforening og endelig skal der fuld klarhed over driften. Der var tilsagn fra Aalborg 
Kommune om at stå for driften af de tre mødesteder i forbindelse med 
naturgenopretningen og klyngen. Naturligt at det samme sker med Vandtårnet, som netop 
skal formidle naturgenopretningen.     
  
6. Kommende møder 
Toilet ved porten til Hammer Bakker i forbindelse med Kriminalforsorgen.  
Lang snak bl.a. om relationen til/sammenhængen med mødesteder og vandtårn. 
Konklusion: 
Toilet ved Kriminalforsorgen er et anliggende for Samrådet. Resten er op til bestyrelsen for 
Vandtårnet.  
 
7. Eventuelt 
Knud Larsen har talt med projektleder på Peterpladsen/Rærup Strand.  
Miljø saneringsdelen er godkendt, men der mangler grønt lys fra Kystinspektoratet.  
 

Referent, Jytte Laden Nielsen, ultimo april 2021 


