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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 10. april 2012
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1.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt og udvidet med et pkt. om konstituering, hvor alle poster
blev genbesat:
Ole Schwartz: Formand og Projektleder for Byudvikling & Grønne Områder samt
Koordinator i Projekt Hammer Bakker.
Ole Dahl: Kasserer og Projektleder på Velkomstfolder & Hjemmeside
Bendt Grønborg: Bestyrelsesmedlem og Projektleder for Cykelstiudvalg
Maibritt Sudergaard: Bestyrelsesmedlem og Projektleder for Ungeudvalg.
Ghita Mogensen: Bestyrelsesmedlem og Projektdeltager i Ungeudvalg.
Poul Dahl: Sekretær og Projektleder for Lokalhistorie og for Forskønnelsesudvalg.
Ole Peter Jacobsen: Suppleant og Projektdeltager i Byudvikling & Grønne Områder samt i Cykelstiudvalg.
Godkendelse af referat fra mødet den 10. april
Referat blev godkendt
Referat fra Samrådenes møde med AK
Ole S havde deltaget i et formøde (hvor kun Samrådene var repræsenteret) den
15. maj, hvor emner til dagsordenen blev drøftet
Samrådenes møde med politikere og embedsmænd i AK blev holdt den 14. juni.
Ole henviste til referat herfra, som han har rundsendt. Til supplement omtalte Ole
S. og Ole P. følgende punkter:
Hastighedsdæmpning: Hvor der er tale om buskørsel, er det meget vanskeligt at
få etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger. NT er lodret imod.
AK har 3 stk. såkaldt hastigheds-tjek-apparater. De kan opsættes i 5-6 uger ad
gangen, herefter mener embedsmændene at deres virkning ophører. Mærkeligt
nok står de permanent i andre dele af landet. Det er nok embedsmænd der, som
modsat Aalborg, ikke har forstået at ”virkningen” ophører!
Plan for grønne områder og besøg af stadsgartner Kirsten Lund Andersen.
Samrådet bør indsamle emner, som kan drøftes med KLA i Grindsted og Uggerhalne. Dette aftales på næste bestyrelsesmøde
Aks plan for bosætning og erhvervsudviklingsområder: Aalborg Øst og lignende områder har AKs bevågenhed. I byområder med under 1.000 indbyggere er
AKs planer vage. I 2013 skal der laves nye/reviderede planer for byudvikling.
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4.

Kommende plan for fibernet og TV-løsninger. Har ikke umiddelbart interesse for
vores område.
Tidlig borgerinddragelse og synliggørelse af Samrådene i Forvaltningerne:
For at sikre reel og optimal indflydelse bør Samrådene inddrages tidligt i en forandringsproces for at sikre lokal viden indgår og at fejl undgås.
Hvad kommer efter Planstrategi 2013: Handler atter om at Samrådenes tidlige
inddragelse i AKs planer.
Digital Kommunikationsløsning: Oprettelse af Dropboks, hvor Samrådene kan
gemme dokumenter og gå i dialog med embedsværket.
Tilbagemelding fra de 5 udvalg + fra LAK & Multibane,
Cykelstiudvalg
Bendt omtalte mødeaktivitet i udvalget, der havde resulteret i et brev afsendt til
Teknisk Forvaltning (Vej & Trafik), heri peges på en række argumenter for, at cykelstien mellem Uggerhalne og Vodskov skal opprioriteres.
AK er i færd med at revidere den eksisterende cykelstiprioriteringsliste, heri er cykelstien pt. Registreret som nr. 19 – og sidst – over strækninger i landområder.

Bendt

Brevet har resulteret i, at Cykelstiudvalget er inviteret til et møde den 28. juni i
Teknisk Forvaltning for at uddybe synspunkterne. Udvalget (rep. Ved Bendt G.,
Lasse Breddam & Poul D.) skal her mødes med to embedsmænd.
Brevet er endvidere sendt til politikerne i Teknik- & Miljøudvalget, som i sidste ende skal afgøre den endelige prioriteringsliste.
Cykelstien mellem Uggerhalne og Grindsted er ligeledes i spil. I den forbindelse
søger vores udvalg at skaffe en såkaldt ”Landevejsplan”, som viser private og offentlige ejere af matrikler op til landeveje.
Byudvikling & Grønne Områder
Ole S og Marianne Ellersgaard fra Byudviklingsudvalget har tidligere haft møde
med arkitekt Henrik Kristiansen, Teknisk Forvaltning om vores ønsker om
mulighed for at foretage flere udstykninger. Her har Samrådet peget på flere
landbrugsparceller ved Hammervej i Grindsted, samt alm. parcelhusgrunde syd/øst
for Tranevej.
Henrik Kristiansen havde efterfølgende fremsendt kort, som viste
skovgrænseområder, vandindvindingsområder og områder, der særligt betegnes
som værdifulde landskaber. Disse forhold vanskeliggør desværre vores
muligheder for nye udstykninger.
Udvalget giver dog ikke op og Peter Mikkelsen, direktør for Teknisk Forvaltning
have på et møde med alle samrådene anbefalet, at man sendte spørgsmål ind til
ham og dermed Teknisk Udvalgt. Dette vil Byudviklingsudvalget gøre, når det på et
møde i september får drøftet, hvor der er størst mulighed for, at vi kan få
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kommunens accept af udstykninger.
Når AK er færdig ved Gadekæret, foreslog Ole S, at vi skal arrangere en åbningshøjtidelighed med repræsentant fra AK, gerne stadsgartner Kirsten Lund Andersen. God ide, Udvalget tager sagen op ved passende lejlighed.
Der var synspunkter fremme om vi kan få åbnet mere ned til Gadekæret (fjerne
hækken), så området bliver mere synligt. På trods af træfældning, er det stadig
lukket, når man ser derned fra Espelunden. Også dette spørgsmål vil blive drøftet
med stadsgartneren når hun aflægger os et besøg. Ghita pegede på mulighed for
at etablere ”Madpakkehus” og ”Bålhytte”,som det kendes fra ”Mindejorden” i Sulsted.
Bør indgå i Udvalgets arbejde.
Claus Riber Knudsen er trådt ud af Udvalget, men har dog lovet at undersøge v.
AK, hvor langt man er med renovering af Gadekæret.
Vedrørende Projekt Hammer Bakker henviste Ole S til referater fra møderne der
og gjorde i den forbindelse opmærksom på hjemmesiden: oplevhammerbakker.dk
hvor aktiviteterne er omtalt.
Ole S. fortalte, at projektet har søgt om 5.000 kr. til opstart af projektets aktiviteter.
Får besked den 27. juni.
Ungeudvalget
Majbritt orienterede om, at udvalget på sit næste møde i september vil drøfte mulighed for at etablere en Skateboard-bane ved Multibanen.
På dette møde vil udvalget ligeledes atter se på mulighederne for at få udvidet åbningstider i Ungdomsklubben.
Udvalget vil endvidere i dialog med Grindsted Skole om mulighed for at få sat kæde op ved indkørsel til skolegård for at forhindre bilkørsel der uden.for skoletiden.
Lokalhistorie
Poul gav en kort status på arbejdet med lokalhistorie og nævnte blandt andet, at
der pt. er skrevet/undervejs 9 små historier/artikler. Poul viste den form, som han
mente, er velegnet til de mange historier, der bør fortælles om udviklingen i vores
område. I denne form kan historierne vises på den nye hjemmeside i PDF-format.
Dermed kan læseren selv udskrive. Ideen blev godkendt. Vi må så på længere sigt
se, om det er muligt at få historierne udgivet i trykt form.
Artikler skrevet & undervejs:
- Minervavejskvarteret - Det første parcelhuskvarter i Grindsted. I samarbejde med
Preben Brorson Møller
- Andelsfrysehuset. Ism. Villy Nielsen
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- De selverhvervende i 1950. Ism. Arne Skindbjerg
- Hvilke ejendomme gav jord til udstykninger i Grindsted ism. Arne Skindbjerg
- Grindsted Autoværksted – Grindsteds første autoværksted. Ism. Keld Bislev
- Fællesmejeriet i Grindsted – under planlægning
- Hammer Kirke, det religiøse liv i og uden for kirken; skrives af Carl Hertz
- Vandværket i Uggerhalne; under planlægning. Ism Jørn Toldbod
- Antenneforeningen; under planlægning. Ism Jørn Toldbod
- Fjernvarmeværket; under planlægning; Ism Jørn Toldbod.
Hertil kommer en lang række emner, som er under planlægning, bl.a. Grindsted
Skoles historie, foreningslivets historie, erhvervslivets historie, infrastrukturens historie (veje, jernbane etc.) og flere med.
Poul er på jagt efter fotomateriale, som kan være med til at belyse Grindsted, Uggerhalne og Kinnerups historiske udvikling og ønsker al den hjælp, han kan få i
den forbindelse.
Hjemmeside & Velkomstfolder
Ole D og Poul orienterede om udviklingen på dette område: Vedrørende hjemmeside, er kravspecifikation udarbejdet og godkendt af bestyrelsen. Kravspecifikation
er pt. sendt til to mulige leverandører. Der er i bestyrelsen enighed om, at vi skal
have hjemmeside, som bygger på en åben og lettilgængelig platform, som ikke
forsvinder, hvis leverandøren forsvinder.
Leverandører bliver kontaktet for nærmere drøftelse i uge 26.

Ole D
& Poul

Vedrørende Velkomstfolder er bestyrelsen enig om, at den skal have en form og
størrelse, så den let og omkostningslavt kan revideres. Folderen skal henvise til
den nye hjemmeside, hvor relevante informationer findes og relativt enkelt kan
holdes ajour.
Projektgruppen kommer med et oplæg til, hvor velkomstfolder skal placeres, herunder hvordan vi får info om nye borgere.
Forskønnelsesudvalg
Projektgruppen er nu etableret med Jørn Toldbod, Marianne Ellersgaard, Margit
Plougstrup, Ole Kjær og Poul D som medlemmer.
Gruppen har haft sit første møde og har prioriteret følgende opgaver:
- Byporte – foreslår en konkurrence blandt borgerne til efteråret.
- Præmiering af smukt byggeri/renovering. Smuk forhave ved byernes ”hovedveje”:
Espelunden, Uggerhalnevej og Grindstedvej vil også indgå. – foreslår at borgerne
inddrages via opslag i lokalpresse, hjemmeside og HammerNyt til efteråret.
- Opstilling af kunstværk på udvalgte steder
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- Grønt-område-projekt. To projekter vil blive undersøgt og evt. beskrevet. Skal ske
i tæt samarbejde med udvalget ”Byudvikling & Grønt Område”.
Ole Peter har et tidligere beskrevet projekt vedr. Mosen, som Projektgruppen gerne vil se til inspiration. OP afleverer til Poul.
Multibane
Majbritt orienterede kort om Multibaneprojektet, hvor der lørdag den 16. juni blev
lagt fliser; tidligere er der blevet malet og opstillet bord/bænkesæt, sponseret af
Lions Hammer Bakker.
Indvielse lørdag den 23. juni.
LAK
Ingen info fra LAK.
5.
6.

7.

8.

Opfølgning på Samrådets Generalforsamling den 25. april
Bestyrelsen har konstitueret sig, se ovenfor.
Status på Økonomi
Ole D uddelte oversigt over Samrådets økonomi. Viser en tilfredsstillende udvikling.
Eventuelt
Ole S ønsker på næste møde at drøfte hvordan byernes foreninger er repræsenteret i Samrådet. Ole S udarbejder oplæg til brev til foreninger.
Næste møde
Onsdag den 19. september kl. 19 hos Bendt Grønborg
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