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Hos Bendt Grønborg, Uggerhalnevej, Grindsted
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Deltagere:

Bendt Grønborg, Ole Schwarz, Ole Peter Jacobsen & Poul Dahl

Fraværende:

Afbud fra Majbritt Sudergaard, Ghita Mogensen & Ole Dahl

Indkalder:

Ole S

Referat til:

Bestyrelsen samt Grindsted Vandværk, Uggerhalne Vandværk, FDF, GSK, GIF, Rideskole, Menighedsråd, Præst, Skoleinspektør, Skolebestyrelse & Ungdomsskole.
Torsdag den 6. december kl. 19 hos Ole Dahl

Næste møde:
Formål:
Udsendt og udleveret materiale:

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.
- Referat fra Bestyrelsesmøde den 20. juni 2012
- Referat mm. fra Forskønnelsesudvalg
- Referat fra Byudvikling
- Materiale fra Projekt Hammer Bakker
- Layout ny hjemmeside

Dagsorden:

Initialer

1.

Godkendelse af dagsorden

Alle

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 20. juni

Alle

3.

Samrådenes årlige temamøde 7. november – Deltagere?

4.

Tilbagemelding fra de 5 udvalg + fra LAK & Multibane,

Ole S.

Ole S.
,
Bendt

- Cykelstiudvalg
- Byudvikling & Grønne Områder
…- Projekt Hammer Bakker særskilt forening

Ole S

- Ungeudvalg

Majbritt

- Lokalhistorie

Poul

- Velkomstfolder & Hjemmeside

Ole D & Poul

- Forskønnelsesudvalg (kunst mv.)

Poul

- Multibane

Poul Dahl

20. september 2012

Majbritt

Side 1 af 6

MØDEREFERAT
Bestyrelsesmøde for Grindsted & Uggerhalne

5.

Møde med stadsgartner Kirsten Lund Andersen – Emner & deltagere?

6.

Reduktion af busafgange – Se Nordjyske 8. september

7.

Status på økonomi

Ole D

8.

Er det et vigtigt arbejde Samrådet laver? Har vi travlt eller er der masser af tid til
det, vi gør?

Ole S.
&
Alle

9.

Hvem bør sidde i Samrådets bestyrelse? En drøftelse, vi tidligere har taget hul på.
Hvad med fx formanden for Skolebestyrelsen?

10.

Eventuelt

Ole S.
&
Alle
Alle

11.

Næste møde

2.
3.

4.

Alle

Alle

Pkt. Resultater / aftaler / konklusioner
1.

Ole S

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
Godkendelse af referat fra mødet den 20. juni
Referatet blev godkendt
Samrådenes årlige temamøde 7. november – Deltagere?
Deltagere til mødet i Nordkraft bliver Ole Schwarz., Bendt Grønborg
& Ole Peter Jacobsen.
Ud over tidligere anførte emner til temamødet blev følgende tre
nævnt: 1) Mulighed for chikanearrangementer på Uggerhalnevej i
Grindsted; 2) Mulighed for faste fartmålere; 3) Hvad vil AK med
Samråd, når den ikke, som i bussagen, kontakter Samrådene for at
finde mulige løsninger.

Ansvarlig
Alle
Alle

Tilbagemelding fra de 5 udvalg + fra LAK & Multibane,
- Cykelstiudvalg
Bendt G. orienterede om sommerens aktiviteter og henviste herunder til referat fra Samrådets bestyrelsesmøde den 20. juni.
Den 28. juni havde Bendt G, Lasse Breddam og Poul Dahl møde på
Teknisk Forvaltning med embedsmændene Anne Marie Lautrup Nielsen og Charlotte Krogh fra Trafik & Veje og om muligheden for at
få etableret cykelsti mellem Vodskov og Uggerhalne og mellem Uggerhalne og Grindsted..
Embedsmændene tog udvalgets argumenter for etablering af cykelstier ad notam. Herunder muligheden for at vore cykelstier rykke op

Poul Dahl
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på kommunens prioriteringsliste i dens cykelstihandlingsplan, som
skal revideres i 2013.
Referat fra mødet sendt til rådmand Marian Nørgaard.
De nye vurderingsparametre vil først blive aktuelle i forbindelse med
revisionen af cykelstihandlingsplan 2009, der påbegyndes i løbet af
efteråret 2012. I den forbindelse vil embedsmændene kigge på prioriteringslisterne generelt og eventuelt revurdere både hvilken model,
der anvendes og hvilke vurderingsparametre der skal i spil. Efterfølgende vil planen komme ud i en offentlig høring – hvor Cykelstiudvalget vil kunne komme med bemærkninger og forslag.
Efterfølgende har Cykelstiudvalget deltaget i møde med bl.a. Skolebestyrelsen for Vodskov skole. Er interesseret i cykelsti, referat foreligger endnu ikke.
Danmarks Cykelunion har fået vores argumentationsmateriale tilsendt. Lovet at støtte.
Som tidligere beskrevet arbejder Cykelstiudvalget med to faser:
1) Cykelsti Mellem Vodskov og Uggerhalne: Her må vi afvente den
politiske opprioritering af denne cykelsti og søge at påvirke mest muligt.
2) Cykelsti Mellem Uggerhalne og Grindsted: Udvalget fortsætter sit
arbejde med at undersøge mulighederne for selv at planlægge og
anlægge denne strækning, herunder undersøge lodsejernes holdning. Synspunktet er, at hvis vi på denne strækning får skred i tingene, så vil det have afsmittende virkning på kommunens generelle
holdning til begge cykelstier
Ole S foreslog, at der udarbejdes en strategi for Cykelstiudvalgets
arbejde med beskrivelse af mål og tidsfrister. Ole S tilbød at deltage
i strategiarbejdet. .
Bendt har initiativet.
- Byudvikling & Grønne Områder
…- Projekt Hammer Bakker særskilt forening
Byudvikling er et vigtigt område for Samrådet ikke mindst af hensyn
til almindelig interesse for at bo i Grindsted og Uggerhalne, herunder
at vi kan bevare grundlaget for vores skole.
Ole S henviste til referat af 5. september i projektgruppen, hvoraf det
fremgår, at der pt. er 4 udstykningsmuligheder i Grindsted:
1) arealet øst for Tranevej, som Claus Carlsen har købt. CC er ikke
afvisende over for udstykning. Skal drøftes nærmere med CC. Arealet er første prioritet.
Marianne Ellersgaard udarbejder skrivelse på udvalgets vegne til
Teknisk forvaltning om vores ønsker om en udstykning i Tranevejområdet, så disse kommer med i kommunens planlægning for 2013.

Poul Dahl
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Bendt G
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Ole S

Ole S
Marianne

Ultimo okto
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Ole Peter har orienteret CC om at vi planlægger at lægge kommende cykelsti på nordsiden af Uggerhalnevej.
2) flere landbrugsparceller nord for Hammervej. Ole Peter taler
med Arne Sandager om status.
3) arealet ved vandværket, øst for Espelunden, nord for Kornelparken. Ejeren er ikke umiddelbart interesseret i at udstykke. Der er lokalplan.
4) mejerigrunden. Morten og Majbritt Sudergaard har købt. Ole Peter spørger om planer for området.
Ole S gav en kort status for gadekæret: Gartnerne forventer, at
den uønskede japanske pileurt endnu ikke er kvalt. Når det er sket,
vil der blive etableret afskærmende beplantning mod grundejerne.
Forventes gennemført i vinterhalvåret.
Park og Natur forventer at renovere mosen sydøst for Kornelparken
i løbet af efteråret.

Ansvarlig

Deadline

Ole P

Ultimo okto

Ole P

Ultimo okto

Ole S

Ole S orienterede om, at Projekt Hammer Bakker dannes som en
selvstændig forening primo oktober. Baggrunden er et ønske fra
AK, så kommunen får mulighed for at donere penge til projektet.
Samrådene bliver væsentlige medlemmer.
- Ungeudvalg
Ole S orienterede på vegne af Majbritt at der foreløbig i perioden 12.
september til 21. februar 2013 er bevilget åbningstid onsdage fra
18.30 – 21.30.
Den ønskede K2-åbningstid(endnu en åbningsaften) er ikke bevilget.
Ungeudvalget arbejder videre med sagen.
- Lokalhistorie
Der er skrevet en række artikler og indsamlet materiale. Artikler offentliggøres på ny hjemmeside straks den er klar.
Der blev peget på en række personer, som kunne være bidragydere:
Kaj Rasmussen om Borgerforeningen fra 1970’erne og fremad; NN
om Grindsted Skole.
Karl Kristian lovet at introducere Poul for Astrid Jensen;
Venter på artikel om Kirken og det religiøse liv.
- Velkomstfolder & Hjemmeside
Oplæg til layout på ny hjemmeside udarbejdet og rundsendt til
kommentarer, som sendes til Poul asap.
Det blev besluttet at udsætte beslutning om sponsorlogi på hjemmesiden indtil der er kommet en afklaring på HammerNyts fremtid.
Bestyrelsesmedlemmer (ikke Gita, hun har sendt) sender portrætfo-

Poul Dahl
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to til Poul asap
Med lidt held kan hjemmesiden gå i luften primo november
Poul har bedt om kommentarer til velkomstfolder før sommerferien –
kun Lasse B har reageret – må Poul få alles kommentarer?

5.

6.

Ansvarlig

Deadline

Alle

Medio okto

- Forskønnelsesudvalg (kunst mv.)
Poul henviste til mødereferat fra projektgruppens arbejde og nævnte
arbejdet med at få etableret byporte, herunder at der er udarbejdet
en artikel om idekonkurrence om byporte. Artiklen er sendt til HammerNyt.
Poul sender til Vodskov Avis og Folkebladet ultimo oktober
Gruppens arbejde med Pris til årets gode og smukke byggeri blev
nævnt, herunder blev Artikeloplæg om smuk bygning mv. kort vist.
Skal offentliggøres i HammerNyts decemberudgave + i aviser.
Gruppens tanker om mulige placeringer af kunst blev via ”fotosafari”
omtalt.
Det samme gjorde gruppens tanker om moseområdet sydøst for
Kornelparken. Desuden blev gruppens ønsker til emner, der bør
drøftes/vises for stadsgartneren omtalt: Rundkørsel nord for Uggerhalne og evt. fjernelse af hæk foran gadekæret mod Espelunden.
Bestyrelsesmødet foreslog at gruppens tanker om kontakt til AK om
affaldsbeholdere ved alle busstoppesteder i stedet forelægges
stadsgartneren ved hendes besøg.

Poul

- Multibane
En succes, hvor dog belægningen bør ændres til kunstgræs/plast;
det viser sig, at asfalten giver et voldsomt slid på boldene.
Ole P taler med Simon om der er behov for økonomisk støtte fra
Samrådet.
Møde med stadsgartner Kirsten Lund Andersen – Emner & deltagere?
Til møde med stadsgartneren kan alle deltage både bestyrelsen og
gerne folk fra udvalgene. Ole s udarbejder forslag til skrivelsen til
stadsgartneren, hvor de punkter, vi skal drøfte med Kirsten Lund,
skal nævnes. Når bestyrelsen har sagt ok for denne dagsorden sender Ole skrivelsen til Kirsten Lund.
Ole S har skrevet til Kirsten vedr. de 2 datoer vi har foreslået – det
er efterfølgende afklaret, at mødet holdes tirsdag den 27. november
kl. 12.
Reduktion af busafgange – Se Nordjyske 8. september
Ole S orienterede om vore aktiviteter indtil videre for at hindre nedlæggelse etc. Ole S’s Udtalelser til Nordjyske, brev til rådmand Hans
Henrik Henriksen samt samvirke med Langholt Samråd.
Efterfølgende har Ole S i samarbejde med Langholt Samråd sendt

Ole P

Poul Dahl
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7.

8.

9.

10.

11.

brev til Udvalg for Bæredygtig Udvikling og Sundhed i Aalborg
Kommune.
Status på økonomi
God økonomi, hvor der pt. er en saldo på 28.000 kr.
Hjemmesiden skal finansieres og fremover driftes, hertil kommer
andre påtænkte omkostninger.
Er det et vigtigt arbejde Samrådet laver? Har vi travlt eller er der
masser af tid til det, vi gør?
Der udspandt sig en bred debat om spørgsmålene.
Der var dog bred enighed om, at Samrådet arbejder med vigtige områder og at der næppe er tid til at inddrage yderligere emner med
mindre, vi kan få flere personer inddraget.
Ole S mente, at vi i vore projekter bør blive bedre til at angive tidsfrister/deadline, hvor det er muligt, herunder at det er vigtigt, at vi følger tingene til dørs. Der var enighed om, at vi skal sætte deadline for
vore projekter, og at vi skal sætte mål og delmål. På mødet i december drøfter vi udvalgenes forslag til tidsfrister.
Hvem bør sidde i Samrådets bestyrelse? En drøftelse, vi tidligere har taget hul på. Hvad med fx formanden for Skolebestyrelsen?
Foreninger der ikke er repræsenteret i Samrådet har mulighed herfor
via den årlige generalforsamling. Den nye formand for skolebestyrelsen Jane Gamborg Jensen har oplyst, at hun ikke kan sidde permanent i Samrådet, men gerne deltager, når der er emner, der vedrører skolen.
Det blev drøftet, om Samrådet skal holde 1 eller 2 temamøder årligt
og her tage emner op, som vedrører en større kreds i byerne. Det
blev besluttet, at Ole S skal undersøge hos Skolen, FDF, GIF, GSK,
Rideskolen og Ungdomsskolen om der er interesse for at gennemføre et temamøde, hvor det overordnede emne skal være Børn & Unge og deres muligheder i vores lokalsamfund.
Når Ole S. har fået tilbagemelding fra foreningerne, drøfter vi foreningernes tilbagemelding på næste bestyrelsesmøde og ud fra disse laves endelig planlægning (dato, tid sted og evt. oplægsholder).
Eventuelt
Ole S. laver et indlæg til HammerNyts novemberudgave med status
på Samrådets opgaver.
Næste møde
Torsdag den 6. december kl. 19 hos Ole D

Poul Dahl
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Deadline

Ole D

Ole S.

Alle grupper

6. december

Ole S

Ole S

Medio november

Ole S

Ultimo sept

