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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 19. september 2012

Dagsorden:

Initialer

1.

Godkendelse af dagsorden

Alle

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 19. september

Alle

3.

Samrådenes årlige temamøde 7. november – Tilbagemelding

4.

Busdrift fremover – status

5.

Tilbagemelding fra de 5 udvalg + fra LAK & Multibane,

Ole S. &
Ole P. &
Bendt G
Ole S.

- Cykelstiudvalg

Bendt

- 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, december 2012-12-07

Majbritt
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Ole S

6.

Møde med stadsgartner Kirsten Lund Andersen 27.11. 2012 - Tilbagemelding

7.

Status på økonomi

8.

Tidsfrister på opgaver mm.
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
Temamøde Børn & Unge

9.
10.

11.

PR for samrådet
Ole S. laver et indlæg til Hjemmesiden & HammerNyts januarudgave med status på
Samrådets opgaver.
Eventuelt

12.

Næste møde

2.
3.

Godkendelse af dagsorden
dagsorden blev godkendt
Godkendelse af referat fra mødet den 19. september
Referat blev godkendt
Samrådenes årlige temamøde 7. november – Tilbagemelding
Bendt og Ole Peter henviste til referat fra mødet; dette referat
vedhæftes (af workshop-del ”Temamøde for samrådWorkshop_2012”) .
Formålet med temamødet var at fortælle om fem delelementer i
den nye hovedstrukturplan og via en workshop få input hertil fra
Samrådene.
Der var kun embedsmænd til stede, ingen politikere, hvilket var
en stor mangel.
Bendt og Ole Peter pegede på, at mødet i høj grad bar præg dels
af en-vejs-kommunikation dels af, at stadsarkitekten i sit oplæg
brugte 95% af tiden til at tale om situationen i Aalborg og 5% på
såkaldte vækstbyer (Grindsted er ikke defineret som vækstby, det
er Vodskov). Grindsted og Uggerhalne er såkaldt småbyer, hvis
udvikling skal knytte sig til vækstbyen Vodskov.
For vores Samråd må det være vigtigt at få afklaret, hvad det betyder, at en vore byers udvikling skal knyttes til Vodskov.
45% af beboerne bor uden for Aalborg, derfor vigtigt at ikke al udvikling sker inde i byen!

Poul Dahl, december 2012-12-07

Alle

Ole S.
Ole S

Alle
Alle

Pkt. Resultater / aftaler / konklusioner
1.

Ole S &
Ole P &
Poul D
Ole D
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På bestyrelsesmødet der var enighed om at Ole S via brev til Peter Pindstrup søger at få klarhed over, hvad resultatet af temamødet ender med, hvad/hvor vil det blive brugt. Ole S. rundsender et
oplæg til brev til bestyrelsen, som asap giver tilbagemelding. Brevet skal videre til de øvrige Samråd i kommunen (Peter P.).

Ansvarlig

Deadline
Ultimo januar

Ole S.

Hovedstrukturplanen vil blive sendt ud i høring primo 2013. Her er
det vigtigt, at vi reagerer inden for vore interesseområder.
4.

Busdrift fremover – status
Ole fremhævede det gode samarbejde med Samrådet i Langholt.
Ole henviste herudover til de aktiviteter, der er gennemført for at
undgå busbesparelse aften/weekend: Brevveksling med rådmand
Thomas Kastrup-Larsen, fungerende rådmand Hans Henrik Henriksen og udvalget for SBU; underskriftsindsamling i henholdsvis
Langholt og Grindsted; møde med andre involverede i Vodskov
24. oktober.; møde med medarbejder fra NT.
Resultat: Det indstilles, at der bliver uændret kørsel i dagtimer. I
weekend og aftentimer vil der blive indsat minibusser fra/til Grindsted/Langholt – kirken i Vodskov, her vil passagerer skulle skifte
til almindelig bus mod/fra Aalborg.
Samrådet udtrykte tilfredshed med formandens indsats i ”bussagen”.

5.

Tilbagemelding fra de 5 udvalg + fra LAK & Multibane,
- Cykelstiudvalg
Bendt orienterede om de aktiviteter, der er gennemført siden sidste bestyrelsesmøde: Herunder blandt andet om positivt møde
med repræsentanter for Vodskov Samråd, Skolebestyrelse og Attruphøj. Anledning er et forsøg på samordnet pres på beslutningstagere i AK for at få etableret cykelsti.
Endvidere pegede Bendt på et stormøde med repræsentant fra
AK (Anne Marie Lautrup) og Cykelstiudvalget samt ovenstående
organisationer. Formålet er at få sat fokus på, hvordan cykelstien
fra Uggerhalne til Vodskov kommer højere op på den Cykelstihandlingsplan, der skal udarbejdes og besluttes i 2013. I den eksisterende plan ligger cykelstien som nr. 19 ud af 19!! Cykelstihandlingsplanen indgår i den nye Hovedstrukturplan som skal udarbejdes og besluttes i 2013, som en del af en ny mobilitetsstrategi i AK.
Bendt sender referat/artikel fra mødet til Poul, som sætter på
hjemmesiden.
Ole S mente, at hele cykelstiproblematikken er så væsentlig, at

Poul Dahl, december 2012-12-07
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der bør udarbejdes en samlet strategi for, hvordan vi når vore
mål: Cykelsti mellem Grindsted og Uggerhalne og videre til Vodskov. Ole stillede sig til rådighed for dette arbejde. Bendt indkalder til et sådan møde.

- Byudvikling & Grønne Områder
…- Projekt Hammer Bakker særskilt forening
Ole S. gav kort status for forsøget på at få udviklet nye byggegrunde i Grindsted ( se referat fra mødet den 19. september 2012
på hjemmesiden) og pegede på, at der er sendt brev til Henrik
Christiansen (embedsmand)om vore udstykningsplaner mhp., at
de medtages i nye planer, der besluttes i 2013.
Claus Riber har haft kontakt til Park og Natur om gadekæret for at
få en status (se nedenfor om mødet med stadsgartneren, hvor allerseneste status er refereret).
Vedrørende Projekt Hammer Bakker nævnte Ole S, at projektet
nu er en forening med Ole som formand. Der arbejdes pt. med 4
projekter
1) Web
2) Historie
3) Sundhed
4) Natur (der er planlagt 18 ture i hammer bakker i løbet af 2013,
den første gennemføres den 12. januar 2013).
Foruden Ole S, er Ole Kjær fra Grindsted med i arbejdet.
- Ungeudvalg
Gita oplyste , at den ekstraordinære åbningstid, der i foråret var
bevilget i Ungdomsklubben ikke blev gentaget i efteråret. Aalborg
Kommune har også afvist at opgradere Ungdomsklubben til en
såkaldt K2 (ville medføre 2 ugentlige åbningsaftner).
Ungeudvalget er i gang med et nyt projekt med eventuelt at få
etableret en skaterbane. Udvalget søger kontakt til personer, der
har været med til at etablere en sådan bane. Banen tænkes placeret ved Multibanen.
Bendt gjorde opmærksom på, at Fritidsforvaltningen måske har
udstyr, der kan bruges. Gita går videre med denne info.

Ansvarlig

Deadline

Bendt

Ultimo januar

Ole S

Ole S & Gita

Gita
- Lokalhistorie
Poul oplyste kort om aktiviteter i projektet. Der er nu lagt 3 artikler på hjemmesiden. En fjerde og femte mangler foto og endelig
godkendelse. En artikel om Hammer Kirke forventes ultimo 2012.
Poul har fået et båndet interview med Elly Djernis fra Helle Bergen Nielsen, Menighedsrådet, skal overføres til moderne medie

Poul Dahl, december 2012-12-07
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(Bendt oplyser, at John Sørensen har udstyr hertil). Poul kontakter John.
Der er planlagt nye artikler, som vil blive drøftet på næste møde.

- Velkomstfolder & Hjemmeside
Poul fik tid til i detaljer at gennemgå en tidligere udsendt oversigt over udeståender i forbindelse med hjemmeside og velkomstfolder.
Hjemmesiden er groft set færdig, men skal naturligvis fortsat udvikles efter vore ønsker og behov. Det blev besluttet, at offentliggøre hjemmesiden i den kommende udgave af HammerNyt. Artikeloplæg herom blev drøftet og godkendt. Poul har sendt til
HammerNyt.
Se vedhæftede status over opgaver og hvem, der skal løse dem i
forbindelse med færdiggørelse af hjemmeside og Folder: ”Hjemmeside-Folder Opgaver Primo December 2012”

- Forskønnelsesudvalg (kunst mv.)
Poul henviste til netop udsendt referat fra møde i november og
supplerede med at artiklen i HammerNyt, den lokale presse og
hjemmesiden om byporte har resulteret i ét bidrag; desværre negativt, ide vedkommende ikke mener, at der skal etableres byporte!
Forskøn-udvalget må finde en løsning, der kan præsenteres for
bestyrelsen i februar.
Forskøn-udvalget har lavet en artikel om pris til årets gode og
smukke byggeri. Artiklen kommer i HammerNyts februar-udgave i
lokalpressen samt naturligvis på hjemmesiden

Ansvarlig

Deadline

Poul

Ultimo januar

Poul

Poul

Poul

Poul

- Multibane
Der er et ønske om at skifte den stærkt slidende asfalt ud med
kunstgræs. Er dog en dyr løsning både i indkøb og vedligehold.
Gita taler med Ungeudvalget om at finde alternative løsninger til
kunstgræs.

Gita

- LAK
Samrådet har pt. ingen repræsentant i LAK (Landsbyer i Aalborg
Kommune). Ingen i Samrådet modtager materiale herfra. Vi må
holde os underrettet via LAKs hjemmeside.
Vi skal have udpeget en person til denne opgave.

Ole S.

Poul Dahl, december 2012-12-07
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6.

Møde med stadsgartner Kirsten Lund Andersen 27.11. 2012 Tilbagemelding
Et positivt møde med Kirsten Lund Andersen og to af hendes
medarbejdere, hvor alle vore punkter blev gennemgået og kommenteret. Resultater af mødet kan ses i to referater fra mødet.
Vores eget og et skrevet af Thomas Lam Kilde. Begge referater
vedhæftes (”Emner_drøftet_med_stadsgartneren27112012” og
.”Referat_Møde med Grindstedsamråd2012”).
Her skal følgende kort nævnes:
Cykelstisagen: Stadsgartneren pegede på en alternativ placering: At lægge tracéet gennem Hammer Bakker, i den forbindelse
sendes projektet til Park og Natur. stadsgartneren pegede på, at
der var specielle fund-midler, hvis en sådan placering vælges.
Udstykningsplaner: Ligger uden for Park og Naturs område.
Trafik gennem byerne (fartdæmpende foranstaltninger): Uden for
Park og Natur.
Udstykningsplaner: Samrådet sender sine projektforslag til Plan
og Byg i 2013, hvor oplægget afvejes i forhold til byfortætning i
Grindstedområdet. Er sendt af Samrådet
Forskønnelse: Samrådet ønsker at indvie færdiggørelsen af
Grindsted Gadekær. Renovering af gadekæret er ikke afsluttet,
hvorfor man ønsker at kende status. Endvidere ønsker samrådet
bedre indkig til gadekæret fra Espelunden.
Problemet med kæret er, at der forekommer en massiv bestand af
Japansk Pilurt, en uønsket art i den danske natur. Vi har derfor
forsøgt at bekæmpe pilurten ved hjælp af uv-sikker plastafdækning. Processen tager tid; er p.t. ikke afsluttet.
Efterhånden som pilurten forsvinder fjernes afdækningen så indgrebet virker mindre markant. Der er p.t. efterplantet på en del af
et tidligere afdækket område.
I forhold til at forbedre indsynet til gadekæret beskæres opvækst ud mod Espelunden. Desuden er der mulighed for at fortage en kraftig udtynding i en anden del af beplantningen. Dette arbejde prioriterer Park og Natur mellem andre supplerende plejeforslag i kommunen.
Rundkørsel nord for Uggerhalne: Park og Natur har overset
denne rundkørsel, men søger at tage den med i en pågående renovering. Samrådet følger op på om det sker.
Byporte ved indfaldsvejene til Grindsted og Uggerhalne: En
byport godkendes som inventar i Trafik og Veje. Anvendes rabatterne skal det ske efter aftale med de tilstødende lodsejere.
Park og natur vil anbefale at beplantning som symbol for bypor-

Poul Dahl, december 2012-12-07
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ten. Alternativt kan der rettes henvendelse til Kommunens Kunstforening Anne Dorthe Krogh.
Affaldsspande ved busstoppesteder i Grindsteds og Uggerhalne: Vi (Poul) informerer Park og Natur om status på affaldsspande og sender statusrapport til Park og natur, som går videre
med sagen.
Opsæt af Høm-Hømmere: Aalborg Kommune udfaser disse, så
ingen Høm-Hømmere opsættes!
Enkelte redskaber på skolens legeplads virker slidt. Hvem fortager tilsyn på legepladser: Tilsyn med legepladser: Kommunens
Entreprenørenhed Ida Jensen (2520 2451) kontaktes
Grindsteddammen (mosen øst for Kornelparken): bliver renoveret af Sundhed og Bæredygtig Udvikling i forbindelse med et
forskønnelsesprojekt af kommunens vandhuller og gadekær, projektet kører på 3. år. Søen er netop prioriteret, da den næsten er
vokset til. De omkringliggende arealer, kommer også i spil i forhold til renoveringspuljen.
Det betyder, at Park og Natur har mulighed for at fortage naturgenopretning på området. Behovet er stærkt tiltrængt idet bjørnekloen breder sig år for år og truer engen som i øvrigt er beskyttet
ifølge naturbeskyttelsesloven.
Eftersom området i de senere år har fået lov til at stå hen, er flere
borgere begyndt at deponere haveaffald i den nordlige del af området, hvilket har medført et generelt ønske fra borgere om forskønnelse af området. Hvis området hegnes ind kan vi muligvis
komme problemet til livs.
Ønsket om afgræsning af arealet er ikke med henblik på at drive
forretning. Ønsket om afgræsning har været i høring og er ud fra
de nævnte oplysninger et forsøg på at forskønne den rekreative
værdi og fortage den nødvendige naturgenopretning for færrest
mulige midler så området igen får karakter af fersk eng til glæde
for flora fauna og byens borgere.

Ansvarlig

Deadline

Poul

Primo januar

7.

Status på økonomi
Ole medbragte oversigt over økonomien. Inden hjemmeside mv.
er afregnet, er der en saldo på knap 28.000 kr.

Ole D

8.

Tidsfrister på opgaver mm.
Der var enighed om, at vi skal sætte deadline for vore projekter
og opgaver, og at vi skal sætte mål og delmål.
På mødet i februar drøfter vi udvalgenes forslag til tidsfrister

Alle

9.

Temamøde Børn & Unge
Ole S arbejder sammen med Ungeudvalget på at få temamødet
etableret sammen med foreninger i vores område. Skolen er cen-

Poul Dahl, december 2012-12-07
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Ansvarlig

tral i dette og skal komme med et indlæg. Ole S. koordinerer.
Ole Peter oplyste, at der kommer en ”Børneside” i næste udgave
af HammerNyt.
10.

PR for Samrådet
Ole S. laver et indlæg til Hjemmesiden & HammerNyts januarudgave med status på Samrådets opgaver. Poul tilføjer fra udvalg.

11.

Eventuelt
Intet under Eventuelt

12.

Næste møde
Tirsdag den 19. februar 2013 hos Majbritt Sudergaard.

Poul Dahl, december 2012-12-07
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