
Samrådsmøde onsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.15 i VKI

Deltagere: Peter Lindholt, Knud Larsen, Erling Larsen, Erik Sørensen, Kai Korsgaard, Claus 
Pedersen og Jytte Laden Nielsen

Afbud: Tage Kragbak, Finn Rasmussen, Inge Beltoft og Ole Wæhrens  

1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt med tilføjelse af punkt 4B : Eventuelle offentlige møder om grøn omstilling.

2. Siden sidst:
Tilgængelighedsprojekt: Knud Larsen håber at have noget konkret til næste møde. 
Peterspladsen, Rærup: Aalborg Kommune har lovet igen at rykke Kystdirektoratet for dets 
holdning til det skitserede projekt.  

3. Debatmøde i  Vodskov:
Aftaler på plads til debatmødet den 2. november kl. 19-21 med regionale og helt lokale 
emner på dagsordenen. 
Kai Korsgaard, Peter Lindholt og Erling Larsen møder 18.30 og sætter stole op.
Peter varsler cafeen om at sætte øl og vand klar som sidste gang. 

Det traditionelle valgdebatmøde blev holdt den 12. oktober med ca. 50 deltagere. Forløb 
meget tilfredsstillende med oplæg plus spørgsmål og svar, godt styret af Kirsten Boelt. 

4. Solcelleparker og klimahandlingsplan:
Aalborg Kommune har udpeget VE områder. I vores nærhed området mellem Vodskov og 
Bouet langs med den gamle hovedvej. Plus et område syd for Vestbjerg mellem den gamle 
hovedvej og motorvejen. Begge steder planlægges der solcelleparker. 
Desuden er der gang i planlægningen af en kæmpe vindmølle og solcellepark lige nord for 
Nordjyllandsværket. Den var i fordebat med digitalt borgermøde i foråret. 
Vodskov Samråd tilslutter sig fuldt ud den nødvendige grønne omstilling, men der 
udtryktes forskellige opfattelser omkring nogle detaljer. Dette tages op, når og hvis 
projekterne kommer i høringsfase. 

Klimahandlingsplan for Aalborg Kommune: Samrådet har fået en henvendelse fra Center 
fra Grøn Omstilling: Vil vi være med til at facilitere at borgere i Vodskov med ideer kan 
mødes med centret så det kan indsamle så mange ideer som muligt?  JA.  
Jytte Laden Nielsen tager kontakt med centret mhp at finde ud af hvornår. 



4 B. Møder ang. den grønne omstilling
Drøftelse som mundede ud i en beslutning om at arbejde for et møde i første del af det nye
år: Hvad betyder den grønne omstilling lokalt for os i Vodskov? Et informerende møde. 

5. Cykelsti Vodskov-Vestbjerg – anmodning om støtte til løsning:
Formanden har modtaget en mail fra et stort flertal af lodsejerne mellem de to byer. De har
regnet på tre forskellige løsninger: enkelt rettet cykelsti i begge vejsider, dobbeltrettet mod 
nord og dobbeltrettet mod syd. Gruppen går ind for dobbeltrettet nord for vejen og ønsker 
Samrådets opbakning. Den lange mail var ikke rundsendt før mødet. Da svar ikke kan 
afvente næste møde, besluttedes efter drøftelse, at formanden udformer et udkast til svar, 
som rundsendes senest i weekenden 30-31. oktober.  
Samrådets hidtidige holdning – at tekniske løsninger på projekter blander vi os ikke i – er 
fortsat gældende. Den skitserede løsning forekom de tilstedeværende at være god.  
Info: På sydsiden ligger p.t. fjernvarme og andre ledninger.

6. Indsatsområder 2021
Udsat. 
  
7. Orienteringspunkter:

Offentligt toilet: 
Skilt sættes op af Kriminalforsorgen, der har et toilet i enden af den sorte bygning ved 
indgangen til Hammer Bakker. 

Belægning på hovedgaden: 
Den generende højlydte pavesmart belægning fjernes til foråret. 

Vandtårnet: Formand Erling Larsen oplyste, at der har været en dialog med blandt andre 
fritidschef Erik Christensen. De manglende 500.000 kr. vil Vandtårnet søge ved næste 
ansøgning til landdistriktsudvalget  i januar 2022. 
Der mangler p.t. afklaring med Park og Natur om deres andel i og udstilling i tårnet, 
herunder drift. Vandtårnet er lovet en tilbagemelding. 
Vandtårnet har søgt Spar Nord fonden om del i en udlodning på 10 x 10.000 kr. idet der pt. 
Ikke er penge til løbende udgifter under projektet sidste fase. 
(se også punkt 9 Eventuelt)  

Borgerforeninger rundt om Hammer Bakker:
Holder et info-møde. Vodskov har ingen borgerforening men forslag fra gruppen om at Inge
Beltoft deltager.  Imidlertid kan Inge ikke den pågældende dato.   

8. Kommende møder:
Tirsdag den 7. december 2021 kl. 18.
Tjek op på møder om Grøn Omstilling. Jytte
Tjek op på møde med institutioner i Hammer Bakker inkl. Kriminalforsorgen. Peter. 

Planlægning af generalforsamling – dato mm. 



IT-frivillig til hjemmesiden og til omlægning til underside på Rundt om Hammer Bakker. 
Gerne også en byredaktør til Rundt om HB hjemmesiden.  

9. Eventuelt
Samrådet bekræfter, at være en af Vandtårnets fødselshjælpere og vil på næste møde 7. 
december 2021 tage stilling til en ansøgning om midler, der kan benyttes til løbende 
udgifter mod projektets realisering.
  

Referent Jytte Laden Nielsen, Vodskov den 30. oktober 2021 


