MØDEREFERAT
Bestyrelse
Emne:

Samråd Grindsted & Uggerhalne
Bestyrelsesmøde

Sted:

Hos Villy Aagaard Nielsen, Hjallerup

Dato:

Torsdag den 25. september

Deltagere:

Bendt Grønborg, Ole Schwarz, Ole Peter Jacobsen, Villy Aagaard Nielsen & Poul Dahl

Afbud:

Ole Dahl

Indkalder:

Ole Schwarz

Mødeleder:

Bendt

Møde nr.:

4, 2014

Tidsrum:

20 – 22

Referent:

Poul Dahl

Referat til:

Mødedeltagerne og hammernyt.dk

Næste møde:

Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19 hos Bendt Grønborg

Formål:

Når dagsordenen er gennemgået, har det samlede Samråd overblik over dets forskellige aktiviteter, har sikret fremdrift i projekter, konkluderet og truffet beslutninger.
- Referat fra Bestyrelsesmøde den 12. juni 2014
- Alle har gennemset hammernyt.dk for fejl, mangler og muligheder.

Udsendt & udleveret materiale:

Pkt.

Resultater / aftaler / konklusioner

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni
Referat blev godkendt
Aalborg Kommunes Landdistriktspolitik 2014 - 2018
Samrådet indsendte efter borgermødet den 27. august sit høringssvar til AK. Vi venter på
svar og endelig beslutning i byrådet.
Byernes Dag lørdag den 25. oktober
Bendt Grønborg og Poul Dahl fra Cykelstiudvalget gennemgik programmet for dagen og de
aftaler med indlægsholdere mmm., der indtil nu er på plads. Der er vist stor interesse for at
deltage og mange frivillige er involveret. Vi håber nu på succes!

2.
3.

4.

5.

Ansvarlig

Nyt fra Borgerforeningen
Ole Peter nævnte bl.a.:
- Hjertestarter-sagen: En af Grindsteds borgere har doneret en hjertestarter til opsætning på
muren ved Sognegården. Der arbejdes på at få hallens hjertestarter placeret på muren uden
for hallen. Borgerforeningen søger Tryg-fonden om en hjertestarter til placering på vandværket i Uggerhalne.

Poul Dahl, september 2014

Side 1 af 3

Alle
Alle
Ole
Schwarz,
Alle
Bendt G
& Poul D

Ole Peter

Deadline

MØDEREFERAT
Bestyrelse
Pkt.

Resultater / aftaler / konklusioner

Ansvarlig

6.

Tilbagemelding fra de 5 udvalg + fra LAK
- Cykelstiudvalg
Bendt og Poul omtalte situationen med udskydelse af vores cykelstiprojekt og de forskellige
tiltag, der i den sidste måneds tid er taget i den forbindelse. Der er dog her på det allerseneste udmeldt, at projektet kommer tilbage på budgettet og oven i købet rykkes frem, så cykelstien skal være færdig i 2015. Endelig beslutning om cykelsti tages i byrådet den 9. oktober.
Vi drøfter sagen med rådmand Hans Henrik Henriksen på møde hos Lasse den 30. september.
- Byudvikling & Byforskønnelse
- Mosen
Udvikling af området drøftet på et møde med stadsgartneren. Lågen mod øst
er vanskelig tilgængeligt. Stadsgartneren undersøger, om den kan flyttes mod syd (længere op mod Uggerhalnevej).
- Gadekæret (afventer)
Udvikling af området drøftet med stadsgartneren. Gadekæret bør gøres ren. Hækken mod
vejen fjernes. Indvies 2015.
- Planter ved paddehattene.
Der er sat planter ved paddehattene i Uggerhalne og Grindsted.
- Fartdæmpende foranstaltninger & Byporte
Fartdæmpende foranstaltninger medtages i forbindelse med cykelstiprojekt. Byporte: Ole
indhenter pris på Byporte.
- Udstykning af grunde øst for Tranevej
Vedrørende udvikling af byggegrunde i Grindsted (arealet øst for Tranevej og syd for
Uggerhalnevej). Samrådet støtter ejeren i hans projekt med udstykning af jordstykket.
- Legeplads for de mindste
Etablering bag sognegården er drøftet med stadsgartneren, som undersøger, om det er
muligt at lave legeplads her.
- Landsbypedel
Den 6. oktober skal der være et møde om landsbypedelordningen. Her forventer
Samrådet, at det afklares, om Grindsted og Uggerhalne kan komme ind under ordningen.
- Kileprojekt i Grindsted
Ole S og Ole Kjær søger 2. oktober midler i AK til at lave et forprojekt.
- Ungeudvalg
Ole S omtalte en række projekter, som udvalget arbejdet med:
- Der er sponsorpenge til Skater-, BMX-, Beach Volley-bane.
- Der er søgt til projektet:
- AKA har givet 35.000 kr.
- LOA fondet; søgt 40.000 kr. Svar afventer.
Ungeudvalget udsætter anlæg af BMX- og Beach Volley-bane til foråret 2015.
- Nyt medlem er Jakob Sloth Lassen, FDF. Anna Kirstine er trådt ud af udvalget
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- Lokalhistorie
Der er ikke arbejdet i udvalget siden sidste møde.
Der er behov for nye medlemmer. Ole Peter Jakobsen spørger Herluf Ellersgaard Nielsen,
Uggerhalne. Sverri Johannsen spørges også.
- Hjemmeside
Poul gav en ultrakort status for hjemmesiden - vi skal huske at bruge hjemmesiden! For
skellige udvidelsesmuligheder blev drøftet. Poul modtaget tilbud fra LangholtGrafisk, det
drøftes.

7.

8.

9.

Poul

Poul

- Projekt Hammer Bakker
Ole S omtalte en række aktiviteter, der gennemføres i efteråret.

Ole S

- LAK
Intet herfra.
Samarbejde med Grindsted Skole - status, deltagere
Ole S. omtalte positivt møde med rådmand Tina French Nielsen afholdt på Grindsted Skole
den 15. august. Rådmanden kommer også den 25. oktober til Byernes Dag-arrangementet.

Ole P

Vindmøller Kellingbro
Ole S omtalte et vindmølleprojekt på Kellingbros marker, som Brønderslev kommune skal
tage stilling til. Samrådet har indsendt protest. En række borgere med Nørskov i spidsen har
indsamlet og indsamler underskrifter til protestskrivelse, der skal afleveres til borgmester
Klitgaard. Villy omtalte aktiviteter imod projektet, som Hjallerupborgere gennemfører.
Status på økonomi
Ingen kommentarer.

10.

Eventuelt
Intet under punktet.

11.

Næste møde
Tirsdag den 20. januar kl. 19 hos Bendt Grønborg
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