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Samråd – GUS - Bestyrelsesmøde

Emne:

Møde nr.:

2, 2012

Arkiv/sag/
projekt:
Sted:

Hos Ole S, Høgevej 6, Grindsted

Dato:

Tirsdag den 10. april

Afbud fra:

Ole Dahl og Poul Dahl

Deltagere:

Anders Clausen, Bendt Grønborg, Majbritt Sudergaard, Ole Schwarz,
Ole Peter Jacobsen

Tidsrum:

19 – 21

Interessenter:
Indkalder:

Ole S

Formål:

At gennemgå dagsorden mhp. at det samlede Samråd har overblik over
dets forskellige aktiviteter, sikrer fremdrift i projekter og træffer beslutninger.
Dagsordenens emner gennemgået og behandlet, at der er sikret fremdrift
i projekter og beslutninger truffet.
Læs udsendt materiale

Forventede
resultater:
Forberedelse:
Udsendt materiale:

Mødeleder:

Ole S

2.

3.

Initialer

Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Godkendelse af referat fra mødet den 16. februar
Godkendt
Tilbagemelding fra de 5 udvalg + fra LAK & Multibane,

- Cykelstiudvalg – herunder møde med Thomas KastrupLarsen
Bendt fortalt om ”dagligstuemødet” med Thomas Kastrup
samt det kommende arbejde for cykelstiudvalget.
Bendt lovede at sende referatet ud til alle i bestyrelsen
-Byudvikling

& Grønne Områder, herunder mødet
med Ole P. og Bendt
Ole fortalte om hvor langt udvalget var kommet med udstykningsplanerne. Henrik L. Kristiansen Teknisk forvaltning
har lovet at give en tilbagemelding inden 14 dage på vores
henvendelser.

Poul Dahl

Ole S

- Referat fra Bestyrelsesmøde den 16. februar 2012
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-Info fra ”Projekt Hammer Bakker”
Ole S kunne fortælle at styregruppen og de 3 øvrige grupper nu er nedsat og de første møder vil blive afviklet inden
for de næste 14 dage. Herefter går styregruppen i gang
med en dialog med Aalborg Kommune omkring de ønsker
der er fremkommet.
Se i øvrigt under: www.oplevhammerbakker.dk
-Ungeudvalget
Majbritt kunne fortælle at ungeudvalget har haft møde den
28/3. Man vil rette henvendelse til Ungdomsskolen, idet
man endnu ikke have fået den ønskede godkendelse på 2
ugtl. åbningsdage i ungdomsklubben.
Majbritt vil sørge for at referatet fra mødet den 28/3 bliver
udsendt til alle i bestyrelsen.
- Lokalhistorie
Afbud fra Poul Dahl
- Velkomstfolder & Hjemmeside
Afbud fra Ole Dahl
Bestyrelsen havde en drøftelse om hvordan en velkomstfolder kunne se ud. Der var enighed om at hjemmesiden skulle
bruges, men også at nytilflyttere kunne modtage en velkomsthilsen med information om at søge yderligere informationer på www.hammernyt.dk
Vandværket kunne evt. informere om hvem der tilflytter?
-Vedr. hjemmesiden skulle der iflg. mail fra Poul Dahl være
et møde med Bo Hovgaard Thomasen vedr. hjemmesiden.
Bestyrelsen er enig i, at der snarest bør ske en ændring af
hjemmesiden adm.
- Forskønnelsesudvalg (kunst mv.)
Afbud fra Poul Dahl der dog har oplyst, at Jørgen Toldbod
fra Uggerhalne nu også deltog i udvalget sammen med Ole
Kjær og Marianne Kalør
- LAK

Anders stopper i LAK
Borgerforeningens kontakt og dermed også samrådets er
fremover Bo Hovgaard Thomasen
- Multibane

Poul Dahl
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Iflg. Anders og Majbritt skulle banen være sat op pr. den
15/4.
Økonomien skulle være ok.
4.

Samrådets generalforsamling den 25. april:

Alle

- På valg: Anders, Majbritt og Ole S
Der skal vælges ny repr. for Anders (fra Borgerforeningen). Ole Peter sørger for nyt emne (gerne en pige) Majbritt og Ole S er villig til genvalg
- Vedtægter:
Ole S sørger for i morgen (den 11/4) at sende forslag
til vedtægtsændringerne ud til alle foreningerne m.fl.
Der vil ligeledes være en annonce i morgen den 11/4 i
Vodskov avis vedr. indkaldelse til generalforsamlingen
- Forplejning:
Majbritt har nøgle. Vi mødes kl. 18.30 og sætter borde
op. Der serveres øl eller vand - som Ole S køber.
5.

Status på økonomi:
Afbud fra Ole Dahl – men iflg. hans mail - ingen ændringer = økonomi ok!

6.

Eventuelt:
Der er møde den 14/6 kl. 19.00 med kommunen og
de øvrige samråd. Ole S deltager + ?
Anders Clausen udgår af bestyrelsen grundet arbejde
i Struer, men vil fortsat gerne være behjælpelig med
opgaver(TAK!).

Alle

7.

Næste møde:
Onsdag den 6. juni kl. 19.00 – 21.00
Hos Poul Dahl, Tranevej

Alle

NB: Ole og Poul Dahl – Vil I giv en meget hurtig tilbagemelding - hvis denne dag ikke passer jer.

Poul Dahl
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