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M.v.h. Ole Peter Jakobsen,

Borgerforeningen

SOMMERFEST og HESTEKRÆFTER
  Dato: Fredag d. 25 maj 2018
  Adresse: Grindstedvej 54, 9310 Vodskov 

Fredag under Equitour Aalborg vil være en festlig dag, hvor især mændene har 
noget at kigge på. Hele fredag har vi veteranbilstræf samt udstilling af de 
specialbiler der om aftenen vil komme på auktion på pladsen. Vi vil også holde 
stor sommerfest inklusiv fællesmiddag, livemusik og afterparty hvor ALLE er 
velkomne. 

Program fredag
17.30-19.30: Hyggelig fælles middag med italienskinspireret helstegt porchetta 
og live-musik 
19.30-21.30: Campen Auktioner præsenterer eksklusiv specialbilsauktion 21.30-
slut: Campen afterparty i VIP loungen med DJ hvor ALLE er velkomne!
ALLE der køber en billet til fællesmiddagen og live-musik kan bruge denne som 
en voucher til en gratis øl/cider under Campen Afterparty i VIP loungen! 

Billetpriser til fællesspisning og livemusik: 
Ved forhåndsreservering: 200,-  (inklusiv adgang til pladsen hele dagen) 
Ved køb i døren før 17.00: 250,- (inklusiv adgang til pladsen hele dagen) 
Ved køb i døren efter 17.00: 225,- 

Forhåndsreservering af 
billetter til fællesspisning 
og livemusik foregår ved 
at sende en email til 
er@equitour.dk, hvorefter 
billetterne kan hentes og 
betales på dagen i 
indgangen. 

Mere info kan findes på 
www.equitour.dk 
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EQUITOUR:  

Lørdag:  En dag i familiens tegn 
 Dato: Lørdag d. 26 maj 2018
  Adresse: Grindstedvej 54, 9310 Vodskov 

Lørdag under Equitour Aalborg holder vi igen i år en stor 
familie- og børnedag, som vil foregå lige ved hovedindgangen 
og dermed er gratis for alle. Aktiviteterne vil starte 10.30 og 
slutte ca. 16.30. 

På børneområdet vil der være sjove aktiviteter som 
hoppeborge, rutschebaner, lærerige workshops, 
børnekoncert, mini-zoo, kaninhop og meget meget mere - alt 
sammen gratis at prøve!

Sideløbende med børnedagen vil der over for børneområdet 
være stort veteranbilstræf, så der også er noget for de voksne 
at se på! 

Lørdag er den dag hvor der foregår de største konkurrencer 
på stævnepladsen i form af den afgørende holdkonkurrence 
Nations Cup - som vil blive vist på TV! 

Husk at adgang til stævnepladsen (hvor hestekonkurrencerne 
foregår) kun koster 100,- og er gratis for børn under 12 år. 

OBS: børneområdet og veteranbilstræffet er 
gratis for alle! 
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Rikke er Grindsted og Uggerhalnes ”Rising Star” 
Rikke Juul har aldrig været synderligt interesseret i sport og har rent faktisk aldrig 
dyrket nogen som helst former for sport. Men lysten til at møde flere fra lokalområdet 
og et ønske om lidt mere motion i hverdagen, fik Rikke til at møde op i Grinsted Hallen. 
”Mine bonusbørn går i skole i Nørresundby, så vi møder ikke andre fra lokalområdet, 
med mindre vi selv opsøger dem. Jeg ville gerne i gang med at dyrke noget motion og 
lære flere fra lokalområdet at kende, så derfor mødte jeg op til floorball”, forklarer 
Rikke. 

Rikke vogter målet
Efter et par gange med almindelig floorball-træning fik Rikke helt tilfældigt lov til at 
prøve at være målvogter: 
”Jeg tænkte, at det kunne være sjovt at prøve at se, om jeg havde reflekserne, og så er 
jeg ikke bange for bolden når jeg har alt udstyret på, siger Rikke og fortsætter:
”Jeg kontaktede derefter AaB’s motionshold for at høre, om det var muligt at få 
målmandstræning, og det var det heldigvis. Jeg vidste jo ikke, hvordan man bevægede 
sig rundt i målet, eller hvordan man skulle sidde. Så jeg tog derud og trænede et par 
gange. 
Rikke skriver sig på et tidspunkt op til at spille kamp med motionsholdet, som så viste 
sig at være ligaholdet. ”De gav mig lov til at være i mål i halvdelen af kampen, og det gik 
rigtig godt, så jeg blev inviteret til at komme og træne med ligaholdet, smiler Rikke.

Opkald fra landstræneren
For nogle måneder siden fik Rikke et noget uventet opkald. Nemlig fra landstræneren 
for dame-floorball. ”Jeg ved ikke, hvor han har mit nummer fra. Jeg blev så overrasket, 
at jeg ikke fik spurgt, griner Rikke og fortsætter: ”Han ringede, fordi han manglede en 
målmand til træning i Sunds, hvor der var inviteret potentielt kommende 
landsholdspillere. Jeg tog selvfølgelig imod tilbuddet, og det var en sjov oplevelse”. 
Rikke træner i AaB 2x2 timer om ugen, og spiller ofte kamp i weekenden. Derudover er 
det forventet, at de selv træner minimum en gang om ugen. Rikke og AaB blev 
pokalmestre i januar 2018, og de spiller nu om DM.

Træner i Grindsted om tirsdagen
Rikke opfordrer andre til straks at komme op i hallen og spille floorball. ”Det er sjovt, 
hyggeligt, god motion, og vi spiller næsten uden regler. Det er en sport, som alle kan 
spille uanset alder og fysik. Man bliver taget godt imod, selvom man ikke kender andre. 
Vores yngste spiller er lige fyldt 16 og vores ældste er omkring 50. Og se lige, hvordan 
det er gået mig; da jeg kom, kunne jeg intet, og nu får jeg opkald fra landstræneren”, 
slutter Rikke. 

Lækre nye bander til FLOORBALL!

Ved floorballstævnet den 11. 
februar kom Spar Nords Steen 
Bækgaard Sørensen forbi og 
overrakte en pæn check !
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Grindsted Vandværk I/S
Kornelparken 4, Grindsted

Henvendelse 
vedrørende
forsyning
eller flytning 
kan rettes til
ovennævnte 
adresse eller 
formanden, 
Arne Nielsen,
tlf. 98286234

Uggerhalne 
Vandværk 
     www.uggerhalne.dk-vand.dk

Formand:  Jørn Toldbod
Skovskellet 5
Tlf.  98 28 63 81

Kasserer: Jens Jørn Pedersen
Kongsvænget 14
Tlf. 98 286567

F

K

* Reparation af alle bilmærker 
* Smøring og olieskift 
* Karrosseri- og forsikringsskader

* Køb/salg af brugte
biler

* Serviceeftersyn

v/ Morten Sudergaard
Karolinevej 3, 
Grindsted
9310 Vodskov

* R ti f ll bil k K b/ l f b t* K

sudergaard.auto@stofanet.dk

Mobiltlf. 2084 6432

AKV LANGHOLT 
 

Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov 
 

Tlf.: 96 38 94 20 - E-mail: akv@akv-langholt.dk 
www.akv-langholt.dk 

En aktiv arbejds- 
plads 

i lokalområdet 

Sko 
til
hele
familien

Vodskov VVS

Aut. VVS-installatør

Niels Jørn Holm A/S
Røllikevej 15 Vodskov

Tlf. 9829 3966 . Fax. 9829 3399

Her er et
godt råd en 
selvfølge

Aut. 
kvalitetssikret 
VVS-installatør
Carsten Kjærup / Roland Skindbjerg
Gørtlervej 11 . 9320 Hjallerup

Tlf. 98 28 15 16

�VAND
�VARME 
�RØRSKADER
�BLIKKEN- 

SLAGER
ARBEJDE

�VAGT-
ORDNING

Hjallerup VVS
BMK Oliefyrsservice
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Følfodvej 15, 9310 Vodskov, www.holmelvvs.dk 

tlf.: 98293966   -   98291234

Følfodvej 15, 9310 Vodskov, www.holmelvvs.dk 

tlf.: 98293966   -   98291234

Vodskovvej 25D · 9310 Vodskov ·Tlf. 98 29 30 09

el  -  vvs  -  blik  -  kloak  - ventilation  -  industri

tlf. 98293966  -  www.holmelvvs.dk

Følfodvej 15 · 9310 Vodskov

Kornelparken 84, Grindsted

Formand Arne Nielsen
98286234 eller 20127710

Henvendelse 
vedrørende 
flytning kan 
rettes til 
kasserer Ole 
Dahl, 
61286529
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Referat af Borgerforeningens Generalforsamling  7.3. 2018 

Spisning - et dusin fremmødte nød lækker skipperlabskovs med alt det lækre tilbehør og 
gode Hancock-bajere fra Skive.
Efter spisningen bød formanden Bo Hovgaard Thomasen velkommen, og forsamlingen 
blev suppleret med ekstra et halvt dusin deltagere.

1. Dirigent
Charley blev valgt enstemmigt - han har nu passet jobbet de seneste 7 år!
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovformeligt indkaldt.
Referent
Ole Faaborg blev udpeget til referent.

2. Beretning
Bo Hovgaard Thomasen berettede om borgerforeningens aktiviteter og arbejde i 2017.
Første aktivitet i 2017 var "operation skrald" - borgerforeningens skraldeindsamlingsdag
i byerne og langs indfaldsveje. Der blev grillet hos Kim og Anette efter indsamlingen.
Borgerforeningen har også i det forgangne år sat flag op i byerne i forbindelse med
konfirmation, Nordjylland Rundt og sommerfest.

Skt. hans aften blev holdt i "Dalen" og Ole Faaborg var båltaler. Kontingentindsamlingen 
kom fint i hus. Stor tak til alle indsamlere, der gør et stort stykke arbejde. Vi skal sørge 
for at være mange, så er opgaven overkommelig. Borgerforeningen har i 2017 bidraget 
med 25.000 kr. til legepladsen i Uggerhalne, så projektet kunne komme hurtigt i gang. 
Legepladsen blev indviet 1. juli, og i august blev der også etableret en bålhytte ved 
legepladsen. Vi støttede Samrådet med 15.000 kr. til etablering af legeplads for de 
mindste børn ved Hammer Sognegård. I 2016 støttede vi skaterbane, beachvolley og 
bmx-bane på sportspladsen i Grindsted med 20.000 kr. 

Sommerfesten foregik i 2017 igen over en hel uge, og var en succes. Borgerforeningens 
bidrag var en fællesspisningsaften med opstillet grill og derefter kagekonkurrence. Stor 
tak til holdet, der hænger julebelysning op og tager ned - og særlig tak til Villy Nielsen 
for at stille med teleskoptraktor. 
Borgerforeningen står for driften af hjertestarteren ved Sognegården og i Uggerhalne, 
batterier og elektroder. Borgerforeningen er koordinator for 11 hjerteløbere, der er 
registreret i Region Nordjyllands SMS-hjertestart-ordning. 

Vi har først i februar afholdt fastelavnsfest, hvilket gik fint med ca. 90 børn og deres 
voksne til arrangementet. Vi havde igen år besøg af tryllekunstner Gustav, som 
underholdt med tricks og ballondyr.

Foråret 2018 vil byde på Jazz-syng-sammen-aften, brætspilsdag, skraldindsamling, Sankt 
Hansaften, deltagelse i sommerfesten, og alle praktiske ting - vedligeholdelse ved 
Værestedet/festpladsen, maling af flagstænger, flagning. Birte og Bjarne maler 
flagstængerne.
Borgerforeningens bestyrelse takker de to medlemmer, der har trukket sig ud af 
bestyrelsen i løbet af året af personlige årsager. Og nu ved generalforsamlingen ønsker 
yderligere to at stoppe efter mange års bestyrelsesarbejde. Der er derfor brug for hele 
tre nye medlemmer af bestyrelsen, hvis foreningen skal overleve. Bo vil gerne fortsætte 
som formand og Ole Faaborg som redaktør af Hammernyt og sekretær.

Beretningen blev enstemmigt godkendt efter en god og positiv debat om aktuelle 
emner.

Bo

Ole

Stine

Rikke

Per
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3. Regnskab
Kassereren Maria Jacobsen præsenterede regnskabet, som viste et gevaldigt
underskud på 54.044,73 men da det er udtryk for tilskud til legepladser m.v. anses
resultatet som acceptabelt. Egenkapitalen er på 143.491,53 kroner. Regnskabet blev
godkendt med applaus.
4. Kontingent
Fastlæggelse af kontingent: uændret 150 kroner pr husstand og 80 kroner pr. single
medborger.
5. Forslag
Indkomne forslag
Ole Peter Jacobsen foreslog, at kontingentet fastsættes for året EFTER
generalforsamlingen, så at kontingentopkrævningen kan opkræves inden
generalforsamlingen. Det blev vedtaget.

6. Valg
Valg til bestyrelsen:
Efter afgang af Anette Pilgaard, Anders Clausen og Charley Pedersen mangler
foreningen 3 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
De opstillede Bo og Ole samt de ny-opstillede Rikke Juul og Per Bachmann blev valgt.
Bestyrelsen fik accept af at et supplerende bestyrelsesmedlem kan udnævnes hen ad
vejen – vi har fået tilgang af Stine Kudsk Bertelsen.

Suppleanter: Bjarne og Biker (Claus) fortsætter. 
Nye i Hjælpergruppen fremover:
Charley Pedersen, Anders Clausen, Bjarne Frost, Birte Frost, Lajla Holtebo 
Gregersen, Carsten Christensen - foruden de 22 andre!

7. Revision
Valg af revisorer: Frode C og Ole Schwarz blev genvalgt.
8. Eventuelt
Jørn fremhævede, at foreningerne bør undgå at lægge arrangementer på samme
dato. Maria foreslog en bedre kalender med reservation af datoer på byernes
hjemmeside.                                                         DOF 12.3.2018

Vores flitige kasserer Maria Bestyrelsen efter Generalsgorsamlingen - men uden Stine

Operation Skrald

Brætspilsdag

Arrangementer i hallen

Sommerfester
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DanOleCom
Tekst og sprogservice
Autoriseret translatør        
Brochurer, tekstforfatter 
Redigering og layout
'Hammerglimt'  -
digte fra bakkerne         
98286400    Faaborgole@gmail.com

Nordjyllands Portmontage er 
specialist i montering og 
service af porte, døre og el 
betjeninger.

Nordjyllands Portmontage ApS
Espelunden 3A     9310 Vodskov CVR. 35230246

Telefon: 40 70 80 10 

E-mail: info@nordport.dk

Tømrermester Morten Thomsen APS
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AK Portmontage
Anders Kjærsgaard

Halsvej 91, 9310 Vodskov ..........  98 29 21 32
Biltelefoner .............................................. 30 98 45 32

30 99 09 32

A
K

PORTMONTAGE
SALG OG SERVICE

Reparationer af alle former
for porte i aluminium og stål,

hejse-, skyde- og foldeporte

Salg og service på portautomatik

Gaven til alle med tilknytning til –
eller interesse for Grindsted,

Uggerhalne og Omegn:

DVD’en

GRINDSTED –
Dengang og Sidenhen

kan bestilles ved at sende en
email til Rikke Pedersen:
rix_nice@hotmail.com

eller ringe på tlf. 29 29 61 44
Pris: 100,- kr.

DVD’en er et historisk billedshow med et
stort antal billeder taget af Cecilie Nielsen
og andre Grindsted borgere i tiden fra
1950 og fremefter.

Billederne ledsages af Astrid Edberg
Jensens levende fortælling om de borgere
som boede og havde deres virke i
Grindsted og Omegn.

Redigering og teknik: Rikke Pedersen

Check GIF's nye
hjemmeside:

www.grindsted-if.dk
Sker der noget nyt og spændende i Grindsted/
Uggerhalne, som også kan interessere andre ?

Har du en særlig sjov eller spændende hobby 
– eller kender du nogen, der har?

Vi skriver gerne om det !

Send en mail til hammernyt@hammernyt.dk 
eller ring på tlf. 98 28 63 33

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Uggerhalnevej 17, Grindsted,
telefon 9828 6028

Ombetrækning af moderne/antikke møbler
Håndværksmæssig kvalitet

fra fagmanden. - Stort udvalg i møbelstof

Egne modeller sælges
Uforbindende tilbud gives

Gaven til alle med tilknytning til –
eller interesse for Grindsted,

Uggerhalne og Omegn:

DVD’en

GRINDSTED –
Dengang og Sidenhen

kan bestilles ved at sende en
email til Rikke Pedersen:
rix_nice@hotmail.com

eller ringe på tlf. 29 29 61 44
Pris: 100,- kr.

DVD’en er et historisk billedshow med et
stort antal billeder taget af Cecilie Nielsen
og andre Grindsted borgere i tiden fra
1950 og fremefter.

Billederne ledsages af Astrid Edberg
Jensens levende fortælling om de borgere
som boede og havde deres virke i
Grindsted og Omegn.

Redigering og teknik: Rikke Pedersen

Check GIF's nye
hjemmeside:

www.grindsted-if.dk
Sker der noget nyt og spændende i Grindsted/
Uggerhalne, som også kan interessere andre ?

Har du en særlig sjov eller spændende hobby 
– eller kender du nogen, der har?

Vi skriver gerne om det !

Send en mail til hammernyt@hammernyt.dk 
eller ring på tlf. 98 28 63 33

Velbesøgt møde i KBH om den frivillige indsats - af Finn Hannibal

Som meddelt pr. mail, Facebook og husstandsomdelt løbeseddel i både Grindsted og 
Uggerhalne blev der holdt opstartsmøde i KBHB mandag den 12. marts. Godt 20 
personer var mødt op – tak for det.

Lasse orienterede om den økonomiske status, herunder tilsagn om tilskud fra GRØN 
ORDNING på kr. 500.000, og om hvilke ansøgninger, vi afventer svar på.

Grindsted Vandværk sponsorerer en stikledning og målerbrønd – et flot sponsorat.

Yderligere blev der orienteret om etableringen af det hurtige fibernet. 
Borgerforeningen ønskede et link derom på Samvirkets hjemmeside.

Efterfølgende orienterede Bendt om projektet med byggefaser, opdelt i 
arbejdsopgaver og opfordrede til, at man skrev  på de ophængte opgavelister, hvad 
man ønskede at bidrage med.

Der udfærdiges nu en liste med opgaver, og hvem der har givet tilsagn, så der kan 
etableres arbejdshold. Vi glæder os til lunere vejr, så vi kan komme i gang!

eneralforsamling i GIF onsdag den 21. Marts 2018.
1. Valg af dirigent
a. Norman valgt og bød velkommen.
2. Valg af stemmetæller
a. Afventer et evt. behov.
3. Formandens beretning: 
a. Per aflagde GIFs beretning.
b. Filip aflagde Badmintons beretning
c. Ellen aflagde Gymnastiks beretning
d. Jesper aflagde Floorballs beretning
e. Norman aflagde Fodbolds beretning
f. Kim aflagde Håndbolds beretning
4. Kasserens fremlæggelse af årets regnskab og næste års budget:
a. Elisabeth fremlagde et samlet overskud i GIF på ca. 26.000,-
b. Alle udvalg har en god økonomi.

**********************************************************************

5. Indkomne forslag – ingen modtaget
6. Fastlæggelse af kontingent
a. Badminton. Fortsætter
b. Gymnastik. Forsætter
c. Floorball. Fortsætter
d. Fodbold. Laver lidt om og forhøjer lidt ved senior.
e. Håndbold. Fortsætter.
7. Valg til bestyrelse - Lars, Filip, Per, Elisabeth og Norman fortsætter
8. Valg af 2 suppleanter:
a. Ellen og Jesper blev genvalgt og suppleret med Linda Eriksen
9. Valg af revisorer
a. Villy og Jon blev genvalgt.
10. Eventuelt
a. Forslag til en mere fleksibel kontingent løsning.
b. Der blev klarlagt fremgangsmåden for sponsor.
c. Der skal laves vedtægtsændringer vedr. Floorball.
d. Multisport forslaget igen. Skal drøftes.
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TIL ALLE UNGE I GRINDSTED
(7. KLASSE TIL 19 ÅR)

Alle er velkommen til at lægge vejen forbi klubben!!

FODBOLD
Hold/træningstider for GIF-fodbold 

Legehold Torsdag 16.30-17.30

U7 (11) – 3-mands Torsdag 16.30-17.30

U09 (09) – 5-mands piger Tirsdag 17.00-18.00

U10 (08) – 5-mands piger Tirsdag 17.00-18.00

U10 (08) – 5-mands drenge Tirsdag 17.00-18.00

Serie 4 Onsdag kl. 19.30 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Vision for landsbyklyngen Rundt om Hammer bakker – 
stærkere sammen:

VISION
I Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker ønsker vi at skabe 
vilje til samarbejde om fælles udbytterige indsatser og aktiviteter. 
Samarbejdet skal gavne vort fællesskab og skabe resultater, der 
er større, end de enkelte byer kan skabe alene. 

Gennem samarbejde om specialisering, der styrker klyngen, 
ønsker vi i respekt for fællesskabets muligheder at styrke den 
enkelte bys særpræg. Landsbyklyngen vil skabe rammer for, at 
det gode og aktive liv kan leves, så de personlige præferencer kan 
udvikles og stimuleres via gode kultur-, natur- og fritidsoplevelser.

I en stemning præget af dialog, enighed og ærlighed vil vi møde 
udfordringer i fællesskab for at skabe et godt og tidssvarende liv 
for borgerne i klyngen. 

INDSATSOMRÅDER
Vi har afholdt borgermøder, hvor borgerne har peget på emner, 
som de ønsker at samarbejde om. Der er gennemført en 
spørgeskemaundersøgelse, afholdt møder med repræsentanter 
fra kommunen, erhvervslivet, haller og foreninger.
Alle disse input vil fungere som afsæt for den fremtidige visions- 
og strategiplan.
Der vil bl.a. være fokus på bedre infrastruktur, mobilitet, gode 
skoler og institutioner, lokale indkøbsmuligheder samt benyttelse 
og beskyttelse af naturen og kulturen i og omkring Hammer 
Bakker.

HUSK der er møde i VKI 
Vodskov om arbejdet 
med landsbyklyngen 
den 17. april kl. 17-20.

Tilmelding til Lasse 
Breddam
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Grindstedmesterskaber 2010 Badminton
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G rø n b o rg H v id ev a reS erv ice
Uggerhalnevej 33,
Grindsted

T lf. 9 8 9 9 6 1  7 7
Mobil 20 65 10 20

Din lokale hvidevarereparatør

Medlem

af Central-

foreningen af

Autoreparatører

i Danmark

������������������������
v. HENRIK BISLEV og KRISTOFFER PETERSEN
Uggerhalnevej 43, Grindsted, 9310 Vodskov, tlf. 9828 6145

• Køb og salg af brugte biler

• Stort udvalg af importerede biler

til gule og hvide plader

• Lån bil, mens din bil repareres

• Serviceeftersyn

A
p

S

• Reparation af forsikringsskader

samt fototaksering

• Alt i autoreparation af person-

    og varebiler

• Klargøring til syn

• Udskiftning af ruder

Grindsted-
Uggerhalne

Borgerforening:

Medlemmer
kan leje

en trailer

Borgerforeningen
er ejer af en trailer, som
medlemmer kan leje
for 75 kr. pr døgn.

Traileren er placeret
ved Aage Laursen,
Uggerhalnevej 38,
tlf. 9828 6043.

Opgiv navn og vis

gyldigt medlemsbevis.

Vognmand

Niels Chr. Skindbjerg

40 45 28 62
E-mail:

vognmand@skindbjerg.dk
www.skindbjerg.dk

Udlejning af åbne containere

Salg af:
Grus, sand, sten, granitskærver
Alm. vognmandskørsel

Udgravning med gummiged og 
rendegraver

Kærgaards
Hundepension
v/ Ann Skindbjerg

Ravnstrupvej 20
9320 Hjallerup

98 28 11 92

Pasning af hunde af
alle racer og temperamenter
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Jensen

Grindstedvej 4,

Uggerhalne,

9310 Vodskov
Tlf. 9828 6133

Værksted

Søren

UGGERHALNE
AUTO

Kærgaards
Hundepension
v/ Ann Skindbjerg
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98 28 11 92
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Lej
æresporten

ved Grindsted-
Uggerhalne
Borgerforening

Kontakt bestyrelsen for leje

B jarne Hansen
E jendomsmæglerfirma

Vodskovvej 40 A,
Vodskov
Tlf. 9829 2277
Fax 9829 2454

Aut. VVS -ins tallatør

Fø lfodvej 15 Vods kov
T lf. 9829 3966 . Fax . 9829 3399

Her er et
god t råd en
se lvfølge

Annoncer

Nybolig Vodskov
Vodskovvej 40 A
9310 Vodskov
Tlf.: 9829 2277
E-mail: 9310@nybolig.dk

KINNERUP AUTO

Grindstedvej 2, 9310 Vodskov 

www.kautok.dk

Grønborg Gulvservice A/S
Telefon: 98286171 Mobil: 22353555

Få et uforpligtende tilbud på din 
opgave!

E mail: info@gronborggulvservice.dk

KOMMISSION
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 Samrådet for Grindsted og Uggerhalne        

Samrådet afholder generalforsamling torsdag den 3. maj 2018
Sted:  Sognegården i Grindsted

Vi starter med spisning kl. 18.00 
Tilmelding til Ole Schwarz. Mail : oleschwarz@stofanet.dk – Tlf. 23923068 
Under spisningen kl. 18.30 overrækker vi præmien for smukkeste byggeri.

Selve generalforsamlingen starter kl. 18.45

Valg af dirigent- bestyrelsen foreslår Lasse B
Valg af referent – bestyrelsen foreslår Poul Dahl

Beretninger:
Formandens beretning v. Ole S

Byudviklingsudvalget v. Ole K
Grønt hold v Ole K
PR udvalget v. Marianne

Kulturudvalget v. Villy

Ungeudvalget v. Ole S

Cykelstiudvalget v Bendt

Skoleudvalget v Ellen H

Historiegruppen v. Poul
Hjemmesiden v Poul
Visionsseminariet v Poul

Landsbyklyngen ved Lasse
Projekt Vandtårn v. Ole S
Projekt Hammer Bakker v. Ole S

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 

Behandling af indkomne forslag

Valg

Vi har valg til halvdelen af bestyrelsesposterne og en suppleant 
Bestyrelsen indstiller genvalg af Ole S og Villy + Ellen h som suppleant
Vi ser gerne at bestyrelsen udvides med f.eks. en repræsentant fra Uggerhalne.

Valg af revisor
Generalforsamlingen slut.

Kaffe

Foredrag v. Jesper Thomsen, Grindsted - der vil fortælle om sit arbejde og 
oplevelser dermed

Formanden slutter af kl. 21.00 og siger tak! 

Om samråd i Aalborg Kommune:

Formål
Ideen med samråd er at løse opgaver i 
flok, som de enkelte foreninger og andre 
aktører ikke kan løfte alene. Samrådene 
fungerer som et talerør for lokalsamfund 
og skaber udvikling i disse.

Et samråd er et samarbejde mellem 
foreninger, klubber og offentlige 
institutioner. Sammensætningen er 
meget forskellig i de forskellige samråd, 
men det er et krav, at de netop bygger 
på tanken om, at alle foreninger, klubber 
og institutioner i et lokalområde har 
mulighed for at deltage.

Der er i øjeblikket 45 samråd i Aalborg 
Kommune.

Tilskud til samråd
Der udbetales 15.000 kr. årligt i tilskud til 
hvert samråd, som har haft løbende 
aktiviteter året igennem, og som agter at 
fortsætte arbejdet.

Tilskuddet er til dækning af kontorhold, 
arrangementer m.v.

Samråd kan søge yderligere midler fra 
andre puljer.
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ORIENTERING fra SAMRÅDET: SÆT KRYDS I KALENDEREN!

Kulturudvalget vil også i 2018 afvikle 2 koncerter. Den første bliver den 8. september ved 
gadekæret. Der er lavet aftale med Raggedy Anns,  at de kommer og giver en koncert på 2 
timer.
Der opsættes stort telt,  hvor man kan spise sin medbragte frokost fra kl. 12.00 – 14.00. 
Raggedy Anns spiller den 8. september fra kl. 14.00 – 16.00. Drikkevarer købes i telte som 
kulturudvalget står for. Der er gratis adgang.

Fredag, den 2. november kommer Jane og Shane og spiller irsk folkemusik. Det er et meget 
populært orkester, der kommer frisk fra Irland! Jane er måske mest kendt for at hun spillede 
med Niels Hausgaard på nogle af hans koncerter. Koncertstedet er endnu ukendt, men enten 
bliver det i Helgstrands fine lokaler ved Rideklubben eller i Grindstedhallen. Vi forventer at 
prisen bliver 200,- for koncert og mad. Der vil senere komme informationer om hvor man kan 
købe billetter.  Sæt allerede nu kryds i kalenderen - så du ikke går glip af disse 2 koncerter.

Legepladsen, som samrådets ungeudvalg har fået etableret bag Sognegården i Grindsted, er 
for byernes mindste børn. Dagplejen har længe anmodet om en sådan og nu er den næsten 
færdig. Ungeudvalget vil inden udgangen af april sørge for, at legepladsen er brugbar, men 
først i juni vil vi står for en officiel indvielse – datoen bliver den i juni 2018 – Der vil blive 
serveret kagemand m. m. Vi vil have undersøgt om der er krav til at samrådet tegner en 
forsikring. Dette vil være afklaret når legepladsen bliver indviet.

Samrådet har i de sidste par år nedsat et skoleudvalg, som et par gange om året har en dialog 
med skoleledelsen om hvordan man kan styrke samarbejdet.  Samrådets skoleudvalg har nu 
indstillet Grindsted skole til at få årets pris i Aalborg kommune for bedste/smukkeste byggeri 
og skolen er også et af de emner, som bliver vurderet i samrådets kulturudvalg for bedste/
smukkeste byggeri i Grindsted og Uggerhalne.  Du vil høre mere herom hvis Aalborg 
kommune følger vores indstilling.

Ole Schwarz
Så er legepladsen for de mindste børn klar til at blive erobret!

Legepladsen for de mindste er nu klar til at blive brugt af dagplejens børn – nå ja, 
naturligvis af alle små børn, der kommer forbi ved Sognegården.

Formand for Samrådets Ungeudvalg, Ole Schwarz, udtrykker stor glæde over, at endnu et 
borgerønske er blevet realiseret. Et flot samarbejde i udvalget mellem ”papirarbejdere” og 
praktikere er gået op i en højere enhed og nu står legepladsen der – smukt!

Vi har brugt rub og stub af de 65.000 kr., som Aalborg Kommunes AKA-midler og 
Borgerforeningen har doneret og venter kun på den endelige kommunale godkendelse. Til 
sommer – helt præcis lørdag den 9. juni kl. 10 - holder vi indvielsesfest – sæt et kryds i 
kalenderen og gør dig og ungerne klar til kagemand, saft mm.

Ungeudvalget: Mikkel Torp Jacobsen, Nicolai Pedersen og Ole Schwarz      Marts 2018

Raggedy Ann's

Jane & Shane
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Gymnastikopvisning i Grindsted Hallen
Søndag den 18. marts kunne gymnastikafdelingen under GIF slå dørene op til en flot 
forårspyntet hal. Den flotte udsmykning skyldtes den årlige gymnastikopvisning. Igen i 
år havde en masse frivillige knoklet hele formiddagen for at gøre hallen klar til 
opvisningen, kulminationen på vores gymnastiksæson.
Opvisningen bød igen i år på flotte og dygtige gymnaster under ledelse af dynamiske og 
engagerede instruktører og deres hjælpetrænere. Vores opvisning viste igen i år, hvor 
bredt gymnastikken favner. Vores gymnastik giver plads til alle aldre og niveauer. Vi har 
i år haft 206 gymnaster fordelt på 11 hold, 6 børnehold og 5 voksenhold. 
Ca. 150 gymnaster var i løbet af eftermiddagen på gulvet, og alle aldersgrupper var 
repræsenteret. I år var der opvisning fra følgende børnehold: Forældre/barn, puslinge, 
spring små, spring store og cheerleader. På voksensiden var der opvisning fra line 
dance, begyndere og øvede, motionsholdet og zumba.  For alle gymnaster gjaldt det, at 
glæden ved gymnastikken lyste ud af deres ansigter. Børnene fik hver overrakt en 
medalje efter deres tur på gulvet. 

Vores sponsorer var i år:
Super Brugsen, frugt til alle gymnasterne -
Sudergaards Auto, kildevand til alle 
gymnasterne Newline - Hårsmedjen - 
Grindsted Zoneterapi - Aalborg Zoneterapi - 
Jysk Sengetøjslager Kvickly - Pizzahuset - 
Super Brugsen Sulsted - Fodpleje Hjallerup - 
Rema 1000 - Privat giver

Ellen Høgh

300 tilskuere blev budt på en masse underholdning i løbet af eftermiddagen. 
Undervejs var der mulighed for at besøge vores bod med et rigt udvalg af diverse 
kager, boller og drikkevarer. Desuden var der godt salg i Amerikansk lotteri med 
gevinster, sponsoreret af lokale i nærmiljøet. 
Instruktørerne og deres hjælpetrænere tog helt og aldeles fusen på alle i hallen, da 
de inden pausen kom på gulvet. De havde stykket et program sammen med 
aktiviteter fra de forskellige hold. Publikum var begejstret for dette indslag. Det 
viste i den grad et godt sammenhold mellem de enkelte instruktører og deres 
hjælpeinstruktører, til gavn for gymnastikken generelt, og i tilgift det sociale 
aspekt, hvilket er nok så vigtigt. Ved opvisningen fik GIF også præsenteret sin nye 
fane. Traditionen tro var Frieda Abildgaard igen i år fanebærer.
Efter opvisningen blev alle instruktørerne og hjælpeinstruktørerne begavet med 
blomster, påskeæg og chokolade. Formanden roste dem for deres velvilje, deres 
fleksibilitet og deres store arbejde, som de lægger i gymnastikafdelingen. Uden 
dem kunne vi ikke præsentere så flot en opvisning. 
I løbet af opvisningen blev der flittigt fotograferet af både publikum og Frede 
Burholt. 
Bestyrelsen er allerede godt i gang med at planlægge næste års sæson, og ideerne 
er mange. Vi ser frem til endnu en spændende sæson med en masse gymnastik. 
Til slut vil vi gerne takke alle, som var med til at støtte op om vores 
gymnastikopvisning. Vi er godt klar over, at vi ikke kan klare det alene. 

Foto: Frede Burholdt

Der var rigtig mange gode hold på 
gulvet!
Vi kunne have fyldt hele Hammernyt 
med fotos fra dagen.
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fra DIT samråd
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eret om
 

kom
m

ende aktiviteter 
og initiativer og 
kom

m
et m

ed input til 
nye. Sam

rådets 
tem

am
øder m

ed 
skole, kirke og 
foreninger har på 
baggrund af stor 
spørgeskem

a-
undersøgelse blandt 
børn og unge 
afstedkom

m
et 

adskillige nye 
aktiviteter.

D
er arbejdes fortsat 

m
ed etablering af 

’købm
and’ m

ed 
forsam

lingshus, café 
og lignende – hvor 
præ

cis det bliver, m
å 

næ
ste år afgøre.
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KONGER og DRONNINGER 
slog til i hallen!

Borgerforeningens fastelavnsfest lørdag den 
10. februar var populær som altid. Mere end
90 mødte op og havde en festlig dag ved de
opstillede borde, og der var god omsætning af
fastelavnsboller og sodavand,

Tryllekunstneren Gustav Urth kom med sit 
nye repertoire af mystiske tricks, og ungerne 
var helt med på hans finurligheder. Efter 
tryllerierne lavede Gustav et ballondyr til 
hver eneste deltager!

Bestyrelsen havde en travl dag med bordene 
og med at hænge i alt 5 tønder op, så der var 
sværhedsgrader for alle aldersklasser. der blev 
samlet slik op når bundene gik ud af 
tønderne, og der blev lagt alle kræfter i, når 
det sidste bræt skulle slås af snoren.

Præmierne for bedste udklædning gik til 
Johanne (se også forsiden) Popcorn og til Kir 
Lego.

Konger og dronninger blev:

De mindste: Mille og Leander
0te klasse: Mikkel og Lærke
1 og 2 klasse: Simon og Viktoria
3 og 4 klasse: Malte og Oscar
5 og 6 klasse: Sofie og Marcus

Inden Borgerforeningens arrangement holdt 
GIF gymnastik samme dag fastelavn for de 
helt små, og USR Sportsrideklubben havde 
fastelavn g tøndeslagning samtidig - så det 
var et flot fremmøde!

Der var fine præmier til alle!

Anders samlede tønden til de små

Der var også voksne udklædte! Her Rikke og Heidi God hyggesnak med naboerne

Johanne Aagaard Grøn og Vildvandt 
præmier for bedste udklædning - men 
afgørelsen var svær for dommerne!

Drabelige krigere!
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NYTTIGE 
TELEFONNUMRE Arrangør:

Borgerforeningen:
Bo H. Thomasen         
29808405
Dan Ole Faaborg
98286400
Rikke Juul
28224442
Stine Kudsk Bertelsen 
40745134
Per Bachmann
98286167 
Menighedsrådsformand: 
Jørn Toldbod  
982867381
Sognepræst:
Daniel Høgagard
21600514
Samrådets formand:
Ole Schwarz 
23923068
oleschwarz@stofanet.dk 
FDF Hammer kredsleder: 
Lone F. Nielsen
98286160
GIF Grindsted Uggerhalne 
Idrætsforening:
Per Aagaard 
29806405
Fodbold:
Norman Kristiansen 40725225 
Håndbold:
Per Aagaard
29806405
Badminton:
Filip Larsen
25119947
Gymnastik:
Ellen Høgh
61992302
Floorball:
Jesper Thomsen
22559231 
Skolebestyrelsen: 
Jane Gamborg
98286727
Dagplejen:
Gitte R Kristensen 22388893 
DUS:
Vibeke Henriksen 
99824744
Børnehaven:
Vibeke Henriksen
98286649
Uggerhalne Vandværk: Réne 
Stricker Jensen 30591144 
www.uggerhalnevand.dk 
Info.uggerhalnevand.dk 
Grindsted Vandværk: 
Arne Nielsen
98286234
grv@grindsted-vand.dk

DET SKER:
Dato/klokkeslet:      Aktivitet:

Skal du yde førstehjælp?
Ring 112 og hent 
hjertestarter i

1. Grindstedhallen, eller
2. Hammer Sognegård,

eller
3. Hammer Kirke, eller
4. Uggerhalne Vandværk

Hammer Sognegård:  Onsdag 18. april 18.30 Guidet rundvisning på Dronninglund 
Kunstcenter. Tilmelding d. 15/4 på
tlf.26958512. Pris 50,-  

26. april 9.30 Musikalsk legestue
Torsdag 10. maj 14.00 Hammerkunstudstilling åbner
Lørdag 26. maj 18.00 Fællesspisning

Hammer Kirke: Torsdag d. 10. maj kl. 10  Konfirmation (Kristi Himmelfartsdag)
øvrige: se kirkesiderne og http://www.horsenshammer.dk/ 

Horsens Kirke: Søndag d. 13. maj kl. 10 Konfirmation

Horsens Sognegård: se kirkesiderne inde i bladet

Borgerforeningen Lørdag 26. juni  Sankt Hans i Dalen. 
Daniel Høgagard er taler.

Samrådet Torsdag 3. maj  Generalforsamling – se inde i bladet
Lørdag 9. juni kl. 9.00 Indvielse af legeplads

FDF  Tirsdage 18.00 til 19.30 alle fra 0. klasse og op mødes i 
Sognegården 

se  også hjemmesiden http://hammer.kredscms.dk/ 

Ungdomsklubben onsdage 18:30 til 21:30 Aldersgruppe: 13-19 år. 
Adressen er Espelunden 5. Det er gratis. 

Galleri Hammer:  se hjemmesiden http://gallerihammer.com/nyheder/ 

GIF 20. april 2018 Træner/holdlederfest i sportscaféen 18.30

USR Uggerhalne Ma. – fre. 17.00 til 20.00 Holdundervisning i dressur og spring, 
Sportsrideklub  begyndere til øvede




