MØDEREFERAT
Generalforsamling

Emne:

Samråd for Grindsted og Uggerhalne - Generalforsamling

Sted:

Sportscafeen, Grindstedhallen

Dato:

Onsdag den 25. april 2012

Deltagere:
Fraværende:

Anders Clausen, Bendt Grønborg, Majbritt Sudergaard, Ole Schwarz, Ole Peter Jacobsen, & Poul Dahl; hertil 5 deltagere.
Ole Dahl

Indkalder:

Ole Schwarz

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, FDF ved H. Hansen; Hammernyt ved Connie Vorsaae samt Gita Mogensen

Tidsrum:

Referent:

Dagsorden:
A. Valg af ordstyrer og dirigent
B. Formandens beretning (Ole Schwarz)
C. Udvalgenes beretning
- Cykelstiudvalg (Bendt Grønborg)
- Ungeudvalg (Majbritt Sudergaard)
- Lokalhistorie (Poul Dahl)
- Forskønnelsesudvalg (Poul Dahl)
- Velkomstfolder & Hjemmeside (Poul Dahl for Ole Dahl)
- Byudvikling & Grønne Områder (Ole Schwarz)
- ”Projekt Hammer Bakker” (Ole Schwarz)
Vores repræsentant i udvalg for Multibane og LAK (Anders Clausen)
D. Kassereren fremlægger regnskab (Ole Schwarz for Ole Dahl)
E. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen har den 11. april udsendt 3 forslag til vedtægtsændringer
F. Valg af halvdelen af bestyrelsesposter og 1 suppleant
Anders Clausen, Majbritt Sudergaard og Ole Schwarz er på valg.
Anders Clausen ønsker ikke genvalg på grund af arbejde i Struer.
majbritt Sudergaard og Ole Schwarz vil gerne genvælges.
Suppleant: Ole Peter Jacobsen vil gerne genvælges.
G. Valg af revisor: Lasse Breddam vil gerne genvælges
H. Eventuelt: Ønsker til det fremtidige arbejde i Samrådet
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Referat fra Generalforsamlingen
Ad A. Valg af ordstyrer og dirigent
Lasse Breddam blev valgt
Ad B. Formandens beretning
Ole Schwarz aflagde beretningen, som kan læses på vedhæftede fil ”GUS - Formandens beretning”.
Ad C. Udvalgenes beretning
Cykelstiudvalg
Bendt Grønborg, der leder projekt Cykelsti, orienterede om udvalgets arbejde siden starten i 2008:
27. maj 2008 sendte Bendt Grønborg brev til Teknik & Miljø i Aalborg Kommune om etablering af cykelsti fra
Grindsted til Vodskov i forbindelse med, at der blev gravet op til fjernvarmerør.
Der kom et hurtigt afslag!
21. juni 2008 blev Cykelstiudvalget etableret med Bendt Grønborg, Lasse Breddam, Ole Dahl, Ole Peter Jacobsen, Peter Jungersen, Villy Nielsen og Poul Dahl.
30. september 2008 var der ”cykelmøde” med Rådmand Mariann Nørgaard. Der blev under medvirken af ca.
50 børn cyklet fra Vodskov Skole til Grindsted Skole. I Grindsted Skolegård overrakte Bendt Grønborg ønskerne om etablering af cykelsti til Rådmanden..
18. december 2008 kom svar fra Teknik & Miljø om at prioritering af nyt cykelstinet var under udarbejdelse.
5. september 2009 blev prioriteringsliste med 80 prioriterede cykelstier. Ruten Uggerhalne – Vodskov var nr.
32 og ruten Uggerhalne – Grindsted var nr. 48. Det havde lange udsigter med vore cykelstier!
10. september 2009 arrangerede vi et velbesøgt borgermøde i Sognegården (med et politikerpanel bestående af: Ole Dahl(K), Anne Dorthe Krogh(SF), Mads Sølver Pedersen(V) og Bente Fjordside(S).
Det primære resultat var, at vi fik præsenteret vore ønsker for en bredere kreds af politikere.
Herudover har der været en række møder og aktiviteter, herunder ”spark” til, at Samrådet blev etableret i
2011. Et samråd, som skulle give os ”flere muskler” over for myndigheder og politikere.
7. marts 2012 dagligstuemøde med rådmand Thomas Kastrup-Larsen for herigennem at undersøge muligheden for at fremme cykelstisagen.
Et særdeles positivt møde, hvor Rådmanden pegede på muligheder for at rykke højere op på prioriteringslisten, der står for at skulle revideres.
Ungeudvalg
Majbritt Sudergaard, der er projektleder for Udvalget orienterede om dets aktiviteter. Udvalget er etableret
med henblik på at sikre aktiviteter for ungdommen. Aktiviteter, som ligger uden for det de etablerede foreninger gennemfører. Baggrunden er fremme aktiviteter, så hærværk og lignende kan undgås.
Samarbejde med skole, ungdomsklub og idrætsforeninger er derfor meget vigtigt!
Majbritt pegede på, at Udvalget er specielt tilfredshed med, at der nu er åbent i Ungdomshuset 2 aftener per
uge. Udvalget ønsker dog at få Ungdomshuset opgraderet til en såkaldt K2’er, som vil medføre endnu en
permanent åbningsaften per uge.
Udvalget har været aktiv for at få etableret en Multibane herunder sikre borde/bænke hertil. Majbritt omtalte
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ligeledes møder med rus-konsulent og SSP-konsulent.
Lokalhistorie
Projektgruppen, der ledes af Poul Dahl, er smal: Bendt Grønborg og Poul Dahl indtil videre. Herudover er
der positive tilkendegivelser fra andre borgere om at deltage i ad hoc-opgaver.
Formålet med arbejdet er gennem interview og indsamling af materiale at kunne beskrive lokalområdets historie. Her tænkes på Grindsted, Uggerhalne, Kinnerup og omegn.
Indtil videre er der gennemført interview med en række udvalgte borgere i Grindsted.
Carl Hertz har lovet at skrive om kirken, det kirkelige liv samt det religiøse liv uden for Kirken. Endvidere består arbejdet i at indsamle materiale i form af tekster, billeder, protokoller o. lign.
Forskønnelsesprojekt
Forskønnelsesudvalget er et forholdsvis nyt og under etablering.
Projektgruppe består indtil videre af Ole Kjær, Marianne Ellersgaard, Jørn Toldbod, Margit Plougstrup og
Poul Dahl (projektleder). Hermed er både Grindsted og Uggerhalne repræsenteret. Der er medlemmer
med offentlig viden repræsenteret, byggesagkyndig, kunst og landskabsdesign. Hermed burde de nødvendige kompetenceområder være til stede – så må vi se, hvad det konkrete arbejde vil udmønte sig i!
Forskønnelsesprojektets Kommissorium:
er at sætte fokus på forskønnelse af Grindsted og Uggerhalne. Udvalget kan for så vidt fokusere på alle aspekter, der kan være med til at forskønne landsbyerne, men skal primært have
fokus på indfartsveje (byporte), grønne områder, opstilling af kunst og præmiering af smukt
og godt byggeri.
Opgaver


Forskønnelsesudvalget skal komme med forslag til byporte til indfaldsvejene til Grindsted og Uggerhalne. Byportene skal tage udgangspunkt i landsbyernes beliggenhed på
nordkanten af Hammer Bakker med udsyn over yoldiafladen mod nord.



Forskønnelsesudvalget skal komme med forslag til en generel forskønnelse af landsbyerne:
o

Det kan være forslag til, at der plantes træer og buske.

o
o

Det kan være forslag til, at der på centrale steder plantes blomster.
Det kan være forslag til, at offentligt, og i det omfang det er muligt, privat ejede
arealer, vedligeholdes smukt.
Herunder skabe opmærksomhed på at fremtidssikre nye og eksisterende bygninger,
arealer etc. (pleje/rengøring /vedligehold). Eksempelvis en forårs-rengøringsdag,
som borgerne i størst mulig omfang involveres i.
Det kan være forslag til, at indstifte en pris til årets gode og smukke byggeri og til
god og smuk renovering af ældre værdifulde bygninger.

o

o

Forskønnelsesudvalget skal komme med forslag til opstilling af kunstværk, som kan være med
til at forskønne landsbyerne.
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Velkomstfolder & Hjemmeside
Projektgruppen består af Ole Dahl (projektleder), Bendt Grønborg, Ole Peter Jacobsen, Bo Hovgaard
Thomasen og Poul Dahl.
Poul Dahl orienterede om gruppens arbejde:
Projektet går dels ud på at få etableret en ny hjemmeside til erstatning for den eksisterende hammernyt.dk,
dels at lave en lille velkomstfolder til nye/potentielle borgere, med henvisning til detaljerede informationerne
på hjemmesiden.
Bo og Poul udgør en arbejdsgruppe, som er i færd med at udarbejde en detaljeret kravspecifikation, som efter godkendelse i Samrådet, skal sendes til leverandør.
Arbejdet med kravspecifikation forventes færdig medio maj hvorefter henvendelse til leverandør kan ske. Vi
har en interessant leverandør i kikkerten.
Byudvikling & Grønne Områder
Ole Schwarz er leder af dette projekt, hvor også Marianne Ellersgaard, Claus Knudsen, Bendt Grønborg og
Ole Peter Jacobsen er medlemmer.
Ole Schwarz orienterede om et møde han og Marianne Ellersgaard har haft om byplanudvikling med Henrik
Christiansen, AK den 9. februar 2012 på baggrund af kommentarer, som projektgruppen har sendt til Aalborg Kommune i maj 2011. Anledningen er, at AK er i gang med at udarbejde en ny såkaldt planstrategi for
AK.
Under mødet med Henrik Christiansen havde Ole og Marianne spurgt til muligheden for at udvikle nye byggegrunde i vores lokalområde, bl.a. for at sikre fortsat rekruttering til skolen i Grindsted og peget på følgende
muligheder:
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.
Henrik Christiansen vender tilbage med respons på Samrådets kommentarer til Planstrategi for AK.
Projekt Hammer Bakker
Ole Schwarz gav en længere orientering om udviklingen i Projekt Hammer Bakker, hvor han og Ole Kjær repræsenterer samrådet. Ole S fortalte bl.a., at:
1) Projektet er i gang med at udvikle egen hjemmeside: www.oplevhammerbakker.dk. Her er der mulighed
for at følge med i de aktiviteter, som projektet gennemfører.
2) Projektet har nedsat en historiegruppe
3) Projektet har nedsat en naturgruppe
4) Projektet har nedsat en Sundhedsgruppe
Generelt skrider projektet godt fremad.
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LAK & Multibane ved Anders Clausen
der var ingen specielle informationer fra LAK
Vedrørende Multibane fortalte Anders, at en ”skrabet” Multibane bliver etableret på stadion i løbet af foråret.
Ad D. Kassereren fremlægger regnskab (Ole Schwarz for Ole Dahl)
Regnskabet, der balancere med 25.016 kr. blev godkendt.
Ad E. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen har den 11. april 2012 udsendt 3 forslag til vedtægtsændringer
Ole Schwarz informerede om, at 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. De tre ændringer blev vedtaget.
De nye vedtægter vedhæftes referat fra generalforsamling.
Ad F. Valg af halvdelen af bestyrelsesposter og 1 suppleant. Anders Clausen, Majbritt Sudergaard og
Ole Schwarz er på valg. Anders Clausen ønsker ikke genvalg på grund af arbejde i Struer. Majbritt
Sudergaard og Ole Schwarz vil gerne genvælges. Suppleant: Ole Peter Jacobsen vil gerne genvælges.
På mødet blev der ikke fundet en afløser for Anders Clausen. Bestyrelsen blev bemyndiget til at finde en afløser. Efterfølgende er Gita Mogensen fra GIF valgt.
Majbritt Sudergaard og Ole Schwarz blev genvalgt.
Ole Peter Jacobsen blev genvalgt som suppleant.
Ad G. Valg af revisor: Lasse Breddam vil gerne genvælges.
Lasse Breddam blev genvalgt.
Ad H. Eventuelt: Ønsker til det fremtidige arbejde i Samrådet
Ole Schwarz opfordrede til, at der komme ideer til nye opgaver/projekter, som Samrådet bør tage op. Det
blev også understreget, at interesserede borgere kan tilmelde sig ad hoc til at deltage i Samrådets projekter.
På mødet fremkom der et ønske om at få etableret en hundeskov. Der blev peget på et velegnet areal øst
for Torndal.
Der blev også peget på, at det er vigtigt, at Samrådet løbende har fokus på aktiviteter og handlinger, der kan
være med til at sikre, at vi fortsat kan bevare Grindsted Skole.
Afslutningsvis takkede Ole Schwarz for en eksemplarisk gennemførelse af Samrådets generalforsamling!
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