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Dagsorden til Borgermødet  
Samrådet har bedt Lasse om at være dirigent   

1.       Velkomst v/ Ole Schwarz  
2.       Cykelsti v. Charlotte Kragh-Pedersen fra By- & Landskab i AK og Bendt Grønborg 
          Spørgsmål 
 3.      Norman Kristiansen om sammenlægning af de 2 sportsklubber - Ny GIF 
          Spørgsmål 
 4.       Skoleleder Søren Kold om status på skolebyggeriet 
           Spørgsmål 
5.       Hvor langt er Samrådet kommet med tankerne om et Kulturhus og onlinekøbmand v/ Ole Schwarz m.fl. 
- Vision for Kulturhuset 
- Proces (hvad er der sket og hvorfor) 
- Overvejelser om egnet sted 
- Information/dialog 
- Hvad sker der nu  

Afslutning ved formanden 

Ad 1) Ole S bød velkommen og glædede sig over de mange fremmødte. Det tolkede han som beboernes 

interesse for de opgaver, som Samrådet arbejder med. Mødet ville dog kun berøre nogle få af disse. Den fulde 

opgavepallette ville blive afsløret på generalforsamlingen den 25. maj.   

Ad 2) Charlotte Kragh-Pedersen, der har overtaget projektlederansvaret fra Jakob Nielsen, gav herefter en 

status for cykelstiprojektet. Ved hjælp af PowerPoint gennemgik hun Procesbeskrivelsen (fra planlægning over 

budget- og myndighedsgodkendelse til drift) og nævnte bl.a., at der har været få efterfølgende lodsejermøder, 

som har udmøntet sig i mindre justeringer af cykelstitraceet. Hun mente ikke, at ændringerne ville påvirke 

cykelsikkerheden.    

Ved hjælp af oversigtskort blev traceet gennemgået i detaljer: Hvor cykelstien er cykelbane, enkelt- og 

dobbeltrettet, hvor der bliver krydsningshelle og ”bump” mm. 

 
Oversigtskort 
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Om det videre forløb fortalte Charlotte bl.a., at jordarbejdet pågår og følger tidsplanen. Der er arkæologiske 

interesser mellem Grindsted og Uggerhalne og ved rundkørslen, indtil videre er der ikke gjort fund, som kan 

forsinke tidsplanen. Ledningsarbejdet forventes heller ikke at påvirke tidsplanen. Så hvis alt går vel, har vi en 

cykelsti klar til august/september.  

Der blev spurgt til, om der kan laves kantstriber i Uggerhalne - evt. også i Grindsted - hvis der ikke er økonomi 

hertil, vil beboerne i Uggerhalne selv betale. Charlotte undersøger om det er muligt og om økonomi. 

Der blev spurgt om stien vil følge terræn eller blive ”jævnet” ud. Det sidste sker. 

Der blev spurgt til, om vejlængden til Vodskov Skole bliver øget som følge af cykelstiarbejdet. Betyder noget for, 

om børnene kan få kommunal betalt buskort. Ikke Charlottes område, Samrådet undersøger i kommunen. 

Der blev spurgt, om det er muligt at få belysning på stiforløbet mellem byerne. Der er ikke økonomi hertil. Bendt 

Grønborg orienterede om, at Cykelstigruppen har forsøgt som minimum at få lagt kabel ned, så der senere 

kunne sættes lys op. Det blev afvist.  

Bendt oplyste, at Cykelstigruppen vil forsøge at få et samarbejde mellem Grindsted Skole og Brian Riis i stand, så 

børnene kan blive ”deres egen cykelsmed” og lære at køre sikkert. Samarbejde med Vodskov Skole om 

cykelparkeringsforhold og evt. omklædningsfaciliteter. Endvidere om mulige cykelparkeringsforhold på 

”Trekanten” i Uggerhalne for cyklister, der benytter rute 73 og 74. 

Der skal være et brag af en indvielsesfest i eftersommeren, proklamerede Bendt. 

Der blev klappet kraftigt, da Lasse takkede Charlotte for hendes flotte gennemgang af cykelstiprocessen!   

  

Ad 3) Norman fortalte kort om sammenlægningen af GIF og GSK. Den nye forening hedder GIF = Grindsted og 

Uggerhalne Idrætsforening. 

Der er en HovedBestyrelse med 5 medlemmer: Carsten Christensen (formand), Per Nielsen (Næstformand), 

Elisabeth Rasmussen (økonomi), Norman Kristiansen (sekretær), Lars Knobloch(sponsorkoordinator). 

Følgende underudvalg: Badminton (Søren Grønborg, Jane Gamborg & Filip Larsen), Fodbold (Norman, Jesper 

Rasmussen & Inge Faaborg), Gymnastik (Ellen Høgh, Inger Posselt & Line Hundebøl), Håndbold (Per Nielsen, 

Elisabeth & Gita Mogensen), Floorball (Jesper Thomsen, Martin Christensen & Carsten Christensen). Norman 

understregede, at der sagtens kunne være flere medlemmer i underudvalgene, men minimum skulle der være 

en formand, en økonomiansvarlig og en sekretær.  

Der arbejdes med at få Sportsrideklubben i Uggerhalne ind under GIF-paraplyen. Ellers ligger der en lang række 

opgaver med praktiske opgaver ved fusionen af de to foreninger, som skal løses hurtigst muligt. 

Ad 4) Søren gav en kort status for skolebyggeriet, som er og har været en stor og tidskrævende opgave for 

skolen. Byggeriet er 14 dage forud for tidsplanen. Der sættes fundamenter, gulve støbes og væggene forventes 

rejst ved sommerferien. 1. september er der rejsegilde og 27. februar 2017 er skolen klar til indflytning.  

Lige nu arbejder skolen med det møblement, som børn og lærere skal bruge. Her er der helt nye toner på vej. 

Flere forskellige siddemåder: almindelige stole og borde, barstole, sofa, hynder på gulvet, ”Hæve/sænke 

brædder” skal være med til at øge indlæringen, dvs. at det er børnenes mulighed for at flytte rundt mellem de 

forskellige siddemåder, der skal sikre bedre indlæring. 
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På spørgsmål om elevtal er pt. 98 elever. Der er en mindre stigning på vej. Det blev understreget, at arbejdet 

med en kontrolleret vækst af byggegrunde forhåbentligt vil øge elevtallet; det er i hvert fald tanken! 

Det blev fremhævet, at skolen og lokalsamfundet skal sikre mest mulig pressedækning i forbindelse med 

skolebyggeriet for at promovere området. Det blev kort nævnt, at Samrådet arbejder på en markedsføringsplan, 

der skal understøtte de fremførte tanker. 

Ad 5) Ole Schwarz omtalte Samrådets tanker om Kulturhus & Onlinekøbmand og gav et bud på en 
vision for huset:  
Huset skal understøtte mange forskellige aktiviteter i Grindsted & Uggerhalne:  
Det skal medvirke til at gøre det attraktivt at være borger i Grindsted og Uggerhalne – støtte vores 
strategi for at tiltrække børnefamilier og mindske fraflytningen. 
Det skal understøtte og videreudvikle igangværende tilbud i foreningslivet samt aktiviteterne på 
Grindsted skole. 
Det skal blive et søgt samlingssted for byernes borgere og besøgende. 
Det skal medvirke til at øge fællesskabet og gøre det nemmere for nye tilflyttere at blive integreret i 
byerne og i lokalområdet. 
Som eksempler på aktiviteter kan vi nævne: 
- Møde- og kursusaktiviteter 
- Kunstnergrupper og kunstudstillinger, musik og sang, teater og bogcafe 
- Gymnastik, motion og dans 
- Kort og brætspil 
- IT- hjælp og service 
- Børn og ungeaktiviteter 
- Fællesspisning for alle aldersgrupper 
- Online-købmand – udleveringssted 
- Udlån af lokaler til privat fester som konfirmation, fødselsdage, mindesammenkomster mm.  
 
Proces (hvad er der sket og hvorfor) 
På et vælgermøde i foråret 2013 til kommunalvalget fremførte den daværende skoleleder et ønske om ved et 
kommende skolebyggeri, at der bliver etableret et samlet kulturhus med mange forskellige muligheder for 
skolen og området beboer. På et senere borgermøde blev Samrådet bedt om at undersøge, om kulturhuset 
kunne bruges som forsamlingshus.  
På et møde med skolebestyrelsen i efteråret 2013 var tanken om forsamlingshus atter i spil, og Samrådet tilbød 
at støtte skolebestyrelsen i dens arbejde med ny skole. Samrådets interesse var primært at arbejde for, at der, i 
forbindelse med nybyggeriet ved Grindsted Skole, skulle indgå et såkaldt kulturcenter, hvis faciliteter, byens 
foreninger og borgere kunne benytte som forsamlingshus.  
Lasse har været Samrådets repræsentant i Grindsted Skoles byggeudvalg, men det viste sig imidlertid, at 
forsamlingshusideen var uforenlig med brugen af kommunale bygninger. Der må ikke holdes private fester med 
udskænkning af stærke drikke, men gerne mødeaktivitet. 

Overvejelser om egnet sted 
Andre muligheder blev undersøgt: SportsCafé, Ungdomshus og Sognegård; samme problem ingen fester for 
private.  Da skolebarakkerne skulle væk, blev det undersøgt, om vi kunne få én af dem. Det var ikke muligt, de 
skulle alle væk. 
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Herefter rettede vi blikket mod DUS-bygningen, som vi mente havde en fornuftig beliggenhed tæt ved hallen og 
med gode parkeringsfaciliteter.   
Det lykkedes at få en teknisk gennemgang af bygningen og vi fandt, at dens tekniske stand var således, at der, 
med en investering på omkring ½ million kroner, kunne skabes en funktionsduelig bygning. Vi ansøgte Aalborg 
Kommune om at få bygningen overdraget, når DUSSEN i løbet af 2017 flyttede til de nye skolebygninger.  

Aalborg Kommune, magistraten godkendte på sit møde 29. februar 2016 at pavillonen, der huser 
Dussen på Grindsted Skole, overdrages vederlagsfrit til Grindsted-Uggerhalne Samråd eller en 
kommende selvejende institution. Overdragelsen gennemføres i forlængelse af Grindsted Skoles 
fraflytning sommeren 2017.  

Information/dialog 
Herefter kunne vi inddrage borgerne i Grindsted og Uggerhalne i den videre proces med at få skabt et Kulturhus 
og en online-købmand og bl.a. besvare de mange spørgsmål, der har været fremført på Facebook. Det et sket i 
artikel i HammerNyt, på hammernyt.dk og på dette Borgermøde. 

Bendt gennemgik den renovering og de ændringer, der skal gennemføres for at bringe huset i en stand, så det 
kan anvendes som Kulturhus og online-købmand. Det drejer sig bl.a. om ny tagpap, udskiftning af dårlige 
vinduer, ny tilslutning til vand, varme og el samt indvendige forandringer. Med den tekniske gennemgang det 
indtil nu har været muligt at udføre, andrager de samlede omkostninger godt ½ million kr., eksklusive 
arbejdsløn.   

Klik her for at se de to økonomioversigter, som blev vist på mødet: oversigt1 | oversigt2

Pengene til at gennemføre projektet skal indsamles fra fonde, puljer og private donationer. Det er en 
forudsætning for at kunne gennemføre projektet.  Der skal dannes en selvejende institution, til at forestå 
driften af Kulturhuset, herunder skal der udarbejdes et driftbudget.  

Der var en livlig debat om projektet. Dels om bygningens tekniske stand, herunder om den gennemgang af 
taget, der er gennemført, er tilstrækkelig til at afgøre, om det vandfaste undertag har lidt skade. Dels hvor god 
yderbeklædningen er.  
Der blev udtrykt bekymring for eventuelle omkostninger, hvis projektet ikke lykkes, hvem skal så betale for at få 
huset fjernet. Husk tyveriforsikring når I laver driftbudget, mindede en borger om. Der blev spurgt til, om der en 
weekend kan laves et Åbent Hus-arrangement i DUSSEN, så borgerne kan se huset indvendigt. 

Bygningens funktion blev drøftet, der kom en ide om at bruge dele af huset til motionscenter, lige som tanker 
om samarbejde mellem GIFs SportsCafé og Kulturhusets indkøb og køkkenfaciliteter blev fremsat. 
Der blev fremsat en ide om at lave en spørgeskemaundersøgelse, hvor borgerne kan komme med forslag til 
behov for huset og hvad, det kan bruges til.      
Behovet for et forsamlingshus blev understreget af en borger: ”Når man bor i Kornelparken og ikke har plads til 
særlig mange gæster, vil et forsamlingshus være særdeles velkomment.” 

Hvad sker der nu 
Samrådet arbejder videre med de ideer, spørgsmål og kommentarer, der er kommet frem på dette borgermøde 
herunder: 
- Arbejder Samrådet videre med ideen om at etablere et Kulturhus og online-købmand.
- Arbejder Samrådet på at få etableret en selvejende institution.
- Bliver der udarbejdet et driftbudget for Kulturhuset
- Ser Samrådet på, hvordan den kan lave en spørgeskamaundersøgelse blandt byernes borgere om ønsker og

http://www.hammernyt.dk/wp-content/uploads/2012/11/Dus-Ombygningsudgifter-som-overslag_Samlet_BG.pdf
http://www.hammernyt.dk/wp-content/uploads/2012/11/Omkostninger-Dus-bygning-ved-overtagelse_BG.pdf
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  behov til et Kulturhus.  
- Undersøges det, om der kan blive plads til et motionscenter i huset. 

Afslutning 
Ole Schwarz afsluttede med at takke de mange fremmødte og dialogen om et kommende Kulturhus. Han 
understregede, at der ikke bliver etableret Kulturhus, hvis finansiering af etableringsomkostningerne ikke kan 
skaffes fra fonde, puljer og private donationer.  




