
Møde tirsdag den 17. august kl. 19.15

Til stede: Peter Lindholt, Jytte Laden Nielsen, Inge Beltoft-Andersen, Knud Larsen, Erik
Sørensen, Ole Wæhrens, Erling Larsen og Kai Korsgaard 
Afbud: Finn Rasmussen, Ann Veiby Held og Tage Kragbak

Fraværende: Leo Nielsen
 

1. Godkendelse af mødets dagsorden
Godkendt.  
Formanden rejste spørgsmålet om der også skal være et punkt om godkendelse af referat. 
Vi fortsætter dog den hidtidige procedure: Referat rundsendes med ca. 5 døgns indsigelse 
og kommentarer. Evt. præciseringer og rettelser. Ny rundsending til orientering og reaktion 
inden for 1-2 døgn. Derefter lægges det godkendte referat på hjemmesiden.   
Sekretæren beklagede, at rundsending nr. to glippede på grund af sommerferien ved 
seneste referat af 2. juni 2021.  

2. Siden sidst
Peterspladsen, Rærup: Knud Larsen fortæller at kommunen stadig arbejder med planen og 
tager stilling til ændringer/justeringer og at Kystinspektoratet skal godkende planen. 

3. Kommunalvalget 2021 
Kommunalvalget foregår tirsdag den 16. november 2021.
Beslutning: Samrådet arrangerer i den anledning to møder: 
A) Et valgmøde tirsdag den 12. oktober kl. 19-21. Alle partier der stiller op til byrådsvalget 
inviteres til at deltage og på 4 minutter fremlægge deres politik. Derefter pause. Så kan 
vælgerne stille spørgsmål. 
B) Et debatmøde tirsdag den 2. november kl. 19-21: Debat mellem de lokalt opstillede 
kandidater i Hammer Bakker området. 

Begge møder afvikles i Spejlsalen i VKI med Kirsten Boelt som ordstyrer. 

Peter bestiller lokaler og forplejning, Kai Korsgård inviterer partier og kandidater efter 
kontakt med kommunens valgsekretariat. Jytte og Kai sørger i fællesskab for annoncering 
og foromtale. 



4. Tilgængelighedspuljen 
a) Inge Beltoft-Andersen foreslår, at der søges penge til forskønnelse og sikring af gående 
trafik ved indkørslen til Hammer Bakker, dvs. ca. de første 100 meter af Gennem Bakkerne. 
b) På mødet også forslag om at søge at få fortov ved ”lastbilslusen” på Vodskovvej
c) På mødet også – af sikkerhedsmæssige grunde - forslag om fortov ved indkørslen til p-
pladsen ved Brugsen/stadion. 

Ole Wæhrens kigger på puljen og udarbejder forslag til ansøgning. Der er frist 15. 
september. Knud Larsen assisterer med kontakt til Ths. Lam. 

5. Fritidsfacilitets-strategi
Vi konstaterede, at ingen har mulighed for at afgive svar inden fristen den 24. august. 

6. Trafikplan for Vodskov
Kai Korsgaard har været i mail kontakt med rådmand for by- og landskab Hans Henrik 
Henriksen og svaret vil samrådet betegne som, at der ikke eksisterer en plan for hverken 
afvikling af bil eller cykeltrafikken, omend der er angivet nogle veje, som man tænker 
cyklister kan bruge. 
Der eksisterer intet om trafikken på Kirkevej og en ny omfartsvej.  

Peter Lindholt nævnte, at han kan se på det kommende budgetforslag, at der er afsat 40 
mio. kr. i 2026 til en omfartsvej. Samrådet tager kontakt til By- og Landskabsforvaltningen 
om trafikafvikling i forbindelse med omfartsvejen. Knud Larsen forsøger at finde en 
mødedato med lederen.
Derefter skal der diskuteres politiker-henvendelser. 

7. Indsatsområder 2021 – orientering og brainstorm
Punktet udsat. 

8. Orienteringspunkter

Open by night: 
Erhvervsforeningen gennemfører OBN i gængs udgave som før corona torsdag den 26. 
august fra kl. 17-21

Rundt om Hammer Bakker – ROHB: 
Generalforsamling åben for alle borgere torsdag den 9. september i Langholt. Formand, 
Erling Larsen og formentlig Finn Rasmussen deltager fra samrådet.

Vandtårnet:
Formand Erling Larsen har i løbet af sommerferien søgt restbeløb hos Aalborg Kommune – 
ca. 500.000 kr.  Afgørende møde den 24. august.  
Generalforsamling onsdag den 29. september. Der mangler et medlem til bestyrelsen. 



Ren By: 
Jytte Laden Nielsen har etableret direkte kontakt til ansvarlig i renovationen, 
sekretariatsleder Rasmus Simonsen. Manglende lydhørhed i juni kan skyldes mangel på 
kommunikation, da indsamling fra ”bobler” er udliciteret. Vi har nu et sted at henvende os 
ved evt. manglende tømning eller andre problemer.

9. Punkter til næste møder (22. september)
Ole Wæhrens:  Belægning i hovedgaden.

10. Eventuelt
Intet.

Referent Jytte Laden Nielsen, 21. august 2021


