
 

 
 

 

Samrådsmøde  

 
27. april 2021 kl. 19.15 i VKI – fysisk møde igen 

 
Deltagere: Peter Lindholt, Knud Larsen, Inge Beltoft-Andersen, Erling Larsen, Finn 
Rasmussen, Kai Korsgaard, Erik Sørensen og Jytte Laden Nielsen 
 
Afbud: Ole Wæhrens,  Ann Held og Tage Kragbak 
 
1. Godkendelse af dagsorden: 
Godkendt med to tilføjelser: Nyt punkt 3: Tydeliggørelse af beslutninger, nye punkter 6 A 
og 6 B  Landsbyklyngen og Vandtårnet.   
Punktet : Tiltag vedr. de unge i byen udgik. 
 
2. Siden Sidst: 
Knud Larsen har været i kontakt med kommunal medarbejder om projekt 
Peterspladsen/Rærup Strand. Kystinspektoratet havde spørgsmål til det hyrede 
ingeniørfirmas dimensionering af vold. Håbet lever stadig, dog forventes ingen afklaring før 
efter sommerferien.   
 
3. Tydeliggørelse af samrådets beslutninger:  
Jytte Laden Nielsen foreslog i forlængelse af årets beretning, at vi genindfører en praksis i 
dagsordenerne, der viser, om et emne kræver beslutning.  
Forslaget vedtaget. 
 
4. Økonomi: 
Budgettet 2021 tilføjes tre punkter:  
Kommunalt valgmøde: Annoncering og gennemførelse : 4000 kr. 
Borgermøde om omfartsvej, trafikafvikling og cykelsti:     4000 kr. 
Borgermøde med institutionerne inkl. musik/fællessang: 10.000 kr. 
 
Desuden undersøges om samrådet kan hjælpe Vandtårnet praktisk på vej med annoncer 
mm. Størrelsesorden 3.000-5.000 kr.    
 
5: Indsatsområder 2021: 
Beslutning: Samrådet skriver til byrådet om behovet for omfartsvej inden ferien mhp at 
komme på budgettet.  
Peter og Kai skriver udkast til vedtagelse.  
 
6 A: Landsbyklyngen – nyt fra styregruppemøde: 
Finn Rasmussen bekræfter, at der er ca. en halv million ubrugte kroner i puljen.  
To-tre arbejdsgrupper er stadig i gang og styregruppen afventer, at grupperne afslutter 
deres arbejde, inden den tager stilling til brug af restpuljen.  



Et afslag fra Realdania og Lokale og Anlægsfonden om mødesteder i bakkerne forsinker 
processen væsentligt. Der er ingen deadline for gruppernes arbejde. Det affødte 
forskellige vurderinger: hvor længe lader kommunen puljen stå ubrugt?  
 
6 B: Vandtårnet 
Tårnet i Hammer Bakker er begyndt som et samarbejde mellem samrådene omkring 
bakkerne. 
Status: Der mangler 400.000-600.000 kr. til at rest-finansiere projektet, herunder udgifter til 
endelig detailprojektering. Bestyrelsen ved formand Erling Larsen søger om udsættelse 
hos fond, der har doneret en million kr. til brug inden årets udløb, og desuden er han i fuld 
gang med at søge andre fonde, inklusive lokale.  
Der mangler p.t. penge til det løbende bestyrelsesarbejde.  
Forslag om samrådet kan donere tilskud undersøges.  
 
7. Orienteringspunkter 
 
Cykelsti: Der mangler en farlighedsvurdering, som kommunen p.t. foretager og 
ansøgningen til den nationale cykelsti pulje skal sendes senest 17. maj.  
Formand Peter Lindholt er optimist, da et af kriterierne er at der ikke må være tale om 
allerede udarbejdede projekter.  
 
Hjemmeside: Siden opdateres med kontaktdata for nye medlemmer og evt. ændringer i 
arbejdsopgaver.    
 
Ren By: 
Tovholder Jytte Laden Nielsen satser på indsamling i uge 21 med hjælp fra bl.a. formand 
Peter Lindholt. Udlevering af poser og handsker/tænger finder sted tirsdag den 25. maj 
formentlig mellem kl. 16 og 20. Sted afgøres senere. JLN sørger for forhånds omtale. 
  
8. Næstkommende møder  2. juni:  
a) Samrådets forslag til trafikafvikling  
b) Brev til kommunen om omfartsvej og  
c) der afsættes også 15-20 min. til brainstorm i grupperne.    
 
9. Eventuelt 
Intet 
 

Referent Jytte Laden Nielsen, 1. maj 2021 


