MØDEREFERAT
Bestyrelsesmøde

Samråd – GUS - Bestyrelsesmøde

Emne:

Møde nr.:

1, 2012

Arkiv/sag/
projekt:
Sted:

Hos Majbritt Sudergaard, Karolinevej 3, Grindsted

Dato:

Torsdag den 16. februar

Deltagere:
Fraværende:

Anders Clausen, Bendt Grønborg, Majbritt Sudergaard, Ole Schwarz, Ole Dahl, & Poul
Dahl samt gæst Peter Pindstrup fra Aalborg Kommune.
Ole Peter Jacobsen

Indkalder:

Ole S

Referat til:

Deltagene samt: Grindsted Vandværk ved Arne Nielsen & Jørgen Hjelm, Uggerhalne
Vandværk ved Jørn Toldbod, Grindsted Skole ved Steen Ovesen, Skolebestyrelsen
ved Peter Bertelsen, Kirken ved Carl Hertz, Menighedsråd ved Helle B. Nielsen, Ungdomsskolen ved Christian Jensen, GSK ved Simon Madsen, GIF ved Per Timmermann og Hammernyt ved Connie Vorsaae.
Tirsdag den 10. april 2012 hos Ole S.

Næste møde:
Formål:

Mødeleder:

Tidsrum:

Ole S

Referent:

19 – 21

Poul D

At gennemgå dagsorden mhp. at det samlede Samråd har overblik over dets forskellige
aktiviteter, sikrer fremdrift i projekter og træffer beslutninger.

Dagsorden:

1.

2.
3.
4.

Initialer

Dialog med Peter Pindstrup
- Hvilke muligheder har samrådet for at få hjælp - (økonomisk /praktisk)?
- Vi har haft en dårlig opstart vedr. kommunikation med Aalborg Kommune – hvordan
forbedre?
Tak til Peter for at deltage.
Godkendelse af dagsorden

Alle

Godkendelse af referat fra mødet den 17. november - hængepartier.

Alle

Alle

Tilbagemelding fra de 5 udvalg + fra LAK & Multibane,
- Cykelstiudvalg

Bendt

- Byudvikling & Grønne Områder
… Info fra ”Projekt Hammer Bakker”

Ole S

- Ungeudvalg

Majbritt

- Lokalhistorie

Poul

- Velkomstfolder & Hjemmeside

Ole D

- Forskønnelsesudvalg (kunst mv.)

Poul

Poul Dahl
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- LAK
- Multibane

5.

Anders
Anders

Forberedelse af Samrådets kommende generalforsamling ultimo marts

Alle

- Dato (Kan vi koordinere med HammerNyt?)
- Dagsorden
- Sted (Sognegaard eller SportsCafe)
- Hvem er på valg: (Anders og Majbritt)?
- Dirigent?
- Ændring af vedtægter?
- Beretning/beretninger (Ole (udkast) + fra udvalgenes
projektledere).
Indkaldelse via Vodskov Avis, hjemmeside, løbeseddel, HammerNyt?

6.

Møde med Aalborg Kommune den 30. november

7.

Status på økonomi

Ole D

8.

Økonomi/regnskab

Alle

9.

Eventuelt

Alle

10.

Næste møde

Alle

Pkt. Resultater / aftaler / konklusioner
1.

Dialog med Peter Pindstrup
- Hvilke muligheder har samrådet for at få hjælp - (økonomisk /praktisk)?
- Vi har haft en dårlig opstart vedr. kommunikation med Aalborg Kommune –
hvordan forbedre?
Peter P. er konsulent og vores kontaktperson i Landdistriktafdeling i Forvaltningen: Sundhed og Bæredygtig Udvikling i Aalborg Kommune.
PP understregede, at han som konsulent både kan hjælpe med opgaver,
som ligger inden for forvaltningens område(Sundhed og Bæredygtig…) og
hjælpe med kontakt til relevante personer i andre forvaltninger.
PP henviste til forvaltningens hjemmeside ( Afdelingen-for-udvikling-ogbaeredygtighed) hvor der er informationer om opgaver, politikker mv.
Da Grindsted og Uggerhalne Samråd er placeret i Landdistriktområdet med-

Poul Dahl
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Ansvarlig

fører det, at Samrådet udover konsulentbistand (bl.a. til at udforme ansøgninger til at søge midler og få bistand ved projekter) kan få del i midler herfra.
Den såkaldte AKA-pulje (pulje til lokale projekter)kan give støtte til projekter
med op til 50.000 kr. Der er deadline 1. februar, 1. maj og 1. oktober.
AKA-puljen er pt. på 1,5 mio. kr. Den støtter ikke løbende aktiviteter, men
har bl.a. ydet tilskud til: Flagallé, Strømforsyning ved julebelysning, legepladser, vikingeboplads, gravhøje, der skal ryddes for buske og træer, oplevelsesaktiviteter, hjertestartere i frostsikre rum, forsamlingshuse (service
mv.)
Der tages forskellige temaer op, fx julebelysning (tilskud 100.000 kr.).
PP omtalte en nyoprettet Byfornyelsespulje: Pulje til forskønnelse af byer i
landdistrikter. Der er fra 2013 afsat 4 mio. kr. til puljen. Du kan læse mere
om puljen her Ansøgningsfrist er 8. maj 2012..
PP præciserede, at det er vigtigt med konstruktive projekt, og at de beskrives så godt som muligt, gerne bilagt fakta/data, herunder fotografier, tegninger og andet illustrationsmateriale.
PP omtalte projekter som Huul-vandmølleprojekt, et projekt vedr. Lille Vildmose, udviklingsplaner for Farstrup. PP mente, at projekter med mulighed
for tilskud bl.a. omfattede emner som: Turister og oplevelse; Naturprojekter
samt Idræt og motion.
I den forbindelse mente han, at Hammer Bakker-projektet er interessant.
PP informerede om nyhedsbrevet om Landdistriktsudvikling, som alle kan
abonnere på.
På forespørgsel om AKA-tilskud til hjemmeside for samrådet, var PP lidt
usikker, men han mente, at Vokslev havde fået tilskud.
Vedr. multibane fremhævede PP, at afdelingen lige nu har fokus på ”Hvad
der sker ved siden af multibanerne” Der blev her peget på mulighed for at
søge støtte til bænke og gynger.
Grindsteds multibaneprojekt bør søge midler til basketnet.
Der kan muligvis også søges tilskud til PC-udstyr og lignende til unge via
Skole- og Kulturudvalget (kontakt Sarah ??)
2.
3.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
Godkendelse af referat fra mødet den 17. november - hængepartier
Referatet blev godkendt med få tilføjelser samt emner, der udestår til næstkommende møde.
Ole S følger op på uafklarede forhold vedrørende udstykninger af nye par-

Poul Dahl
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4.

celler ved et møde med Bendt og Ole Peter (der er aftalt møde 2. marts).
Vedr. problemstilling med hjertestarter / genoplivning (flere hjertestartere og
kursus i at brug disse), er Bendt leder af denne proces.
Tilbagemelding fra de 5 udvalg + fra LAK & Multibane
- Cykelstiudvalg
Bendt G orienterede om møde i udvalget; fremdrift var blevet drøftet.
Det blev besluttet at undersøge muligheden for et ”dagligstuemøde” med
Thomas Kastrup-Larsen for herigennem at undersøge muligheden for at
fremme cykelstisagen. Efterfølgende er dette møde aftalt til den 7. marts.
Cykelstiudvalget holder et formøde den 5. marts.
Bendt har målt vejbredde på Uggerh – Vodskovvejen til 5,8 m. En smal vej,
som oven i købet er skolevej. Bendt repeterede argumenter for at der bør
etableres cykelsti:
- skolevej
- smal vej
- busser og lastbiler
- erklæret farlig cykelvej af Politiet??
- sunde børn bør cykle; forældre tør ikke lade deres børn cykle på ruten
Hvem er vores allierede:
- Dansk Cyklistforbund
- Vodskov Skole
- Buschaufførers udtalelse

Ansvarlig

Deadline

Ole S

2. 3.

Bendt G

Bendt G

Efter mødet med Thomas K-L skal der arrangeres møde med relevante
myndighedsperson i forvaltningen.
- Byudvikling & Grønne Områder

Ole S

Ole S orienterede om et møde han og Marianne Ellersgaard har haft om
byplanudvikling med Henrik Christiansen, AK den 9. februar 2012.
1) Byggegrunde bag vandværk på Espelunden. Her er der lavet lokalplan, så
der kan derfor byggemodnes, når ejeren ønsker dette!
2) Byggegrunde på mejerigrund. Her skal der sikkert ikke laves lokalplan,
der kan derfor byggemodes, når ejeren ønsker dette.
3) Mulige byggegrunde ved Tranevej kræver lokalplan
4) Evt. nye landparceller ved Hammevej kræver lokalplan
Ifølge Henrik Christiansen er der ikke planer om udvikling i landsbyer i AK og
dermed heller ikke i vores område. Planerne omfatter primært udviklingen i
Aalborg Øst.
Samrådets kommentarer til Planstrategi for AK vender Henrik Christiansen
tilbage med.

Poul Dahl
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- Info fra ”Projekt Hammer Bakker”
Ole S gav en kort orientering om udviklingen i Projekt Hammer Bakker, hvor
han og Ole Kjær repræsenterer samrådet:
1) Projektet er i gang med at udvikle egen hjemmeside
2) Projektet har nedsat en historiegruppe
3) Projektet har nedsat en naturgruppe
4) Projektet har nedsat en Sundhedsgruppe
Generelt skrider projektet godt fremad.
- Ungeudvalg
Udvalget har arbejdet med flere aktiviteter. Udvalget er specielt tilfredshed
med, at der nu er åbent i Ungdomshuset 2 aftener per uge. Udvalget ønsker
dog at få Ungdomshuset opgraderes til en såkaldt K2, som vil medføre endnu en åbningsaften per uge.
- Lokalhistorie
Poul omtalte interview og indsamling af materiale, der er pågået siden sidste
møde. Herunder også kommende aktiviteter.

Ole S

Majbritt

Poul D

- Velkomstfolder & Hjemmeside
Projektgruppen har suppleret sig med Bo Hougaard fra Borgerforeningen.
Bo har fået tilsendt kravspec. og vender tilbage med kommentarer, så det
praktiske arbejde kan igangsættes hurtigst muligt.

Ole D &
Poul D

- Forskønnelsesudvalg (kunst mv.)
Forskønnelsesudvalget består pt. af Poul Dahl og Ole Kjær. Yderligere medlemmer søges, blandt andet fra Uggerhalne, hvor Jørn Toldbod er blevet
spurgt. Endvidere blev der peget på Margit Plougstrup, Grindsted. Der er
dog stadig behov for interesserede borgere.
Beskrivelsen af opgaver og kommissiorium for udvalget blev godkendt.

Poul D

- LAK
Ingen specielle informationer fra LAK
- Multibane
En ”skrabet” Multibane bliver etableret i løbet af foråret.
5.

Ansvarlig

Forberedelse af Samrådets kommende generalforsamling ultimo marts
- Dato (Kan vi koordinere med HammerNyt?):
Generalforsamlingen afholdes den 18/4 alternativ dato er senere fremkomet:
25. april

Poul Dahl
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6.

7.
8.

9.
10.

- Dagsorden:
Efter vedtægterne
- Sted:
Sognegaarden alternativt sted er senere fremkomet: SportsCafe
- Hvem er på valg (Anders og Majbritt):
Anders, Majbritt og Ole S
- Dirigent?
Lasse Breddam blev foreslået – alternativ mulighed Jørn Toldbod
- Ændring af vedtægter?
De vedtægter, der blev ændret sidste år på generalforsamlingen skal genfremsættes, idet der i vedtægterne står at ændringer skal besluttes på 2 på
hinanden følgende generalforsamlinger
- Beretning/beretninger (Ole (udkast) + fra udvalgene
Projektlederne for de enkelte projekter fortæller om deres arbejde på den
kommende generalforsamling (beretning) Ole S udarbejder en samlet beretning for samrådet til Peter Pindstrup (skal vedlægges regnskaber som Ole D
fremsender til kommunen inden 31. marts 2012)
Indkaldelse via Vodskov Avis, hjemmeside & HammerNyt?
Møde med Aalborg Kommune den 30. november
Bendt og Ole S fortalte kort om mødet, hvor stadsarkitekten havde fortalt om
byudviklingen i Aalborg kommune, som primært vil foregår omkring det nye
sygehus i Aalborg Øst. Herudover fortalte 2 samråd om deres lokale projekter, hvor forvaltningsafdelingen Sundhed og Bæredygtig Udvikling, havde
været behjælpelig med projektbeskrivelse og forskellige ansøgninger
Status på økonomi
Se pkt 8
Økonomi/regnskab
Ole D udleverede regnskab for 1. januar 2011 – 31.12. 2011
Blev med enkelt rettelse godkendt
Eventuelt
Ingen emner under eventuelt
Næste møde
Tirsdag den 10. april 2012 hos Ole S

Poul Dahl
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Ole S

Ole D
Ole D

Alle
Alle

Deadline

