MØDEREFERAT
Bestyrelsesmøde

Emne:

Samråd – GUS - Bestyrelsesmøde

Møde nr.:

4, 2011

Arkiv/sag/
projekt:
Sted:

Hos Ole Dahl

Dato:

Torsdag den 17. november

Deltagere:

Anders Clausen, Bendt Grønborg, Majbritt Sudergaard, Ole Schwarz, Ole
Dahl, Ole Peter Jacobsen & Poul Dahl

Tidsrum:

19 – 21

Fraværende:
Indkalder:

Ole S

Referat til:

Anders Clausen, Bendt Grønborg, Majbritt Sudergaard, Ole Schwarz, Ole
Dahl, Ole Peter Jacobsen & Poul Dahl,
Onsdag den 15. februar 2012, kl. 19 hos Majbritt S.

Næste møde:

Mødeleder:

Ole S

Referent:

Poul D

Formål:
Udsendt og
udleveret materiale:

- Referat fra Bestyrelsesmøde den 21. september 2011.
- Referat fra Møde i ”Projekt Hammer Bakker-udvalg” 12.10.2011.
- Til spejderne og FDF.
- Tanker om arbejdsgrupper vedr. ”Projekt Hammer Bakker”.
- Hvad laver de i samrådet for Grindsted og Uggerhalne.
- Mødereferat fra Projektgruppe for Velkomstfolder
- Oplæg til Velkomstfolder
- Forslag til kravspec for ny hjemmeside
- Forslag til beskrivelse af opgaven med at fremstille Velkomstfolder og info
på hjemmeside

Dagsorden:

Initialer

1.
2.
3.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra mødet den 21. september
Afklaring af Samrådets geografiske rammer

Alle
alle
Alle

4.

Nye opgaver, vi skal have taget fat på/ønsker fra borgerne

Alle

5.

Tilbagemelding fra de 5 udvalg + fra LAK & Multibane
- Cykelstiudvalg
- Byudvikling & grønne Områder
… Info fra ”Projekt Hammer Bakker”

Bendt
Ole S

- Ungeudvalg

Majbritt

- Lokalhistorie

Poul

Poul Dahl
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- Velkomstfolder

Ole D

- LAK

6.
7.

- Multibane
Hvad er der af ønsker til ”Projekt Hammer Bakker”
Status på økonomi

8.

Eventuelt

9.

Næste møde

Anders
Anders
Alle
Ole D
Ole Peter
Alle

Herunder ønsker – hvordan går det med HammerNyt?

Alle

Pkt. Resultater / aftaler / konklusioner
1.
2.

Ansvarlig

Deadline

Anders C

25. nov

Godkendelse af dagsorden
- Dagsorden blev godkendt med 2 emner til ”Eventuelt”
Godkendelse af referat fra mødet den 21. september.
- Referatet blev godkendt med følgende kommentarer:
Vedrørende pkt. 5 :
Anders Clausen skulle undersøge, om LAK har materiale, der kan bruges i det videre arbejde med forskønnelse af vore byer. Anders oplyste, at han har sendt
materialet i juli, men vil sende det igen.
Poul Dahl skulle undersøge, om Have- & Landskabsdesigner Ole Kjær, Grindsted vil være en ressourceperson i ”forskønnelsesarbejdet”.
Ole Kjær har sagt ja. Ole Kjær vil ligeledes hjælpe i
Hammer Bakker Projektet. Ole S. tager kontakt til Ole
Kjær.

Ole S.

Ole Dahl skulle undersøge, om arkitekt Bjarne Andersen, Vodskov vil være en ressourceperson i ”forskønnelsesarbejdet”. Bjarne A. har pt. ikke tid, men kan
kontaktes om 1 års tid.

Samrådet

2012

Samrådet

2012

Ole Peter omtalte, at han har kigget på området syd
for ”Værestedet” og dets mulighed for her at etablere
aktiviteter. Muligheden er til stede, idet GIF i 2011 har
lejet arealet for en periode på 99 år.
Samrådet finder området interessant. Det vil indgå i
Samrådets portefølje af opgaver og vi vil senere tale

Poul Dahl
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Pkt. Resultater / aftaler / konklusioner

Ansvarlig

Deadline

Ole P

15. 2. 2012

Ole P &
Bendt G.

15. 2. 2012

med Lodsejerne om mulige aktiviteter
Vedrørende udstykninger blev det tilføjet/aftalt, at
1. Ole Peter taler med de ejere, der har jord, som kan
udstykkes.
2. Ole Peter og Bendt G. taler med lokale byggefirmaer om deres interesse i at bygge lejeboliger.

3.

4.

Endvidere blev det noteret, at Samrådet bør søge at
påvirke Thise til i et kommende byggeri på mejerigrunden, at den bør gennemføres i ”landsbystil”.
Ole P kontakter Thise for at høre nærmere om virksomhedens planer
Afklaring af Samrådets geografiske rammer.
Det er nu afklaret, at Samrådet område inkluderer Kinnerup. Området omfatter sognegrænserne for Hammer
Sogn.
Nye opgaver, vi skal have taget fat på/ønsker fra
borgerne.
Ole Peter orienterede om, at Inger Raun har spurgt om
det er muligt at få skiltet ”Gennem Bakkerne” flyttet
over på nordsiden af vejen, så hun undgår, at lastbiler
kører op ad vejen til hendes hus!
Ole Peter henvender sig til Teknisk Forvaltning i AK.

Ole P

15. 2. 2012

Ole Peter

15. 2. 2012

Bendt G. tog atter sagen med flere hjertestartere kombineret med uddannede førstehjælpere op.
Flere forhold blev berørt:
Vi skal skaffe navnene på de mennesker fra lokalområdet, der har deltaget i et førstehjælps- og hjertestarter-kursus arrangeret af Steen Ovesen, Grindsted Skole. Disse navne bør forefindes ved hjertestarteren.
Poul Dahl beder Steen O. lave en navneliste.

Poul

15. 2. 2012

Bendt G

15. 2. 2012

Ole P

15. 2. 2012

Undersøge, om vi kan søge midler hos Lions Club
Hammer bakker til indkøb af flere hjertestartere.
Kontakte Regionen for at høre, om den har materiale/planer for hjertestartere i udkantsområder.
Bendt G. ringer til Regionen.
Undersøge, om Borgerforeningen skal udbyde et Udvidet førstehjælpskursus. Ole Peter tager ideen med til

Poul Dahl
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Pkt. Resultater / aftaler / konklusioner

Ansvarlig

Deadline

Bendt G

Ultimo dec.

Ole S

Nov 2011

Borgerforeningen.
5.

Tilbagemelding fra de 5 udvalg + fra LAK & Multibane
Cykelstiudvalg
Bendt G omtalte brev tilsendt Teknisk Forvaltning, AK
den 20. september 2011. TF har ikke reageret på brevet.
Det blev aftalt, at Cykelstiudv. skal kontakte Teknisk
Forvaltning for et møde om sagen.
Det blev videre aftalt, at Bendt indkalder Cykelstiudvalget for at fastlægge grundlaget for mødet med TF
Byudvikling & Grønne Områder
Udvalget har ikke fået respons på sin forespørgsel om
møde med Teknisk Forvaltning om udstykningsplaner i
Grindsted-Uggerhalne-området.
Ole D. foreslog, at Udvalget kontakter den embedsmand i TF telefonisk, der har med sagen at gøre.
Ole S. kontakter embedsmand.
Info fra ”Projekt Hammer Bakker”
Ole S omtalte en række aktiviteter og møder, der pågår i projektet. Ole omtalte et større møde, der skal afholdes den 18. januar 2012.
Ungeudvalg
Majbritt S omtalte et resultatrigt møde, som hun, Christian Jensen (ungdomsklubben), Steen Ovesen (skoleleder) og Ole Sshwarz havde haft med Elisabeth Brun,
souschef fra kommunens ungdomsskole om flere åbningsdage i Ungdomsskolen. Resultatet er, der nu er
åbnet 2 dage per uge (mandage og onsdage), herunder også for børn fra 6. klasse.
Den nye åbningsdag er en midlertidig ordning, som
forventes at blive permanent fra 1. januar 2012, herunder at der også bliver åbent for børn fra 6. klasse,
hvilket udvalget er meget glad for.
Majbritt omtalte, at ”Ungepolitiet” forventes at komme
på besøg på en klubaften.
Samrådet udtrykte stor tilfredshed med de opnåede
resultater, som Ungeudvalget har opnået.

Poul Dahl
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Pkt. Resultater / aftaler / konklusioner
Lokalhistorie
Poul D omtalte de aktiviteter, der pågår i udvalget.
Herunder interview med ældre indbyggere, som er
gennemført og planlagt til at blive gennemført. Bl.a.
Arne Skindbjerg og Villy Nielsen.
Udvalget har ligeledes besøgt Lokalhistorisk arkiv i
Vodskov og fået mulighed for, udenfor normal åbningstid, at lave undersøgelser på arkivet.
Arbejdet medfører endvidere, at der indsamles foto og
andet materiale.
Poul blev gjort opmærksom på en række interessante
mennesker, som kan interviewes, bl.a. Herluf Ellersgaard, Vodskov om jernbanen, der gik gennem Uggerhalne og Niels Jørgen Jensen, Uggerhalne om udviklingen i Uggerhalne.
Der blev peget på, at hans Jørgen Melgaard fra Thorup aktivitetscenter kan være en god person at besøge.
Velkomstfolder
Ole D omtalte arbejdet, som Velkomstfoldergruppen
indtil videre har udført. For detaljerede informationer,
henvises til det udsendte materiale.
Projektgruppen indstillede til Samrådet, at der sættes
midler af til, i samarbejde med Borgerforeningen, at
udarbejde en ny hjemmeside, som skal indeholde de
mange informationer og oplysninger, som både nye og
gamle borgere kan have brug for.
Der tænkes lavet en kortfattet folder, som henviser nye
borgere i vores område til hjemmesidens mange info.
Samrådet gav grønt lys for, at projektgruppen kan gå
videre med projektet, herunder færdiggøre kravspecifikationen og indhente tilbud på fremstilling af hjemmeside og folder.
Ole D henviste bl.a. til langholt.org som eksempel på
informativ hjemmeside.
vodskov.net blev ligeledes nævnt
Anders C gjorde opmærksom på LAKs hjemmeside
(lakweb), Anders finder frem til hvem, der har lavet
hjemmesiden.

Poul Dahl

Side 5 af 7

Ansvarlig

Deadline
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Pkt. Resultater / aftaler / konklusioner
Ole Peter ønskede, at Bo Hovgaard Thomsen bliver
Borgerforeningens repræsentant i projektgruppen.
Ole D tager kontakt til Bo, så gruppen kan komme videre med opgaverne.
LAK
Få nyheder fra LAK, som havde modtaget et bygningspremieringsprojekt fra Fjellerad. Anders sender
baggrundsmaterialet for at premiere bygninger til Poul.

6.

7.

Multibane
Anders omtalte, at Multibanen nu har fået byggetilladelsen, og at der pågår indhentning af tilbud fra leverandører.
Selve byggeopgaven går i gang hurtigst muligt.
Hvad er der af ønsker til ”Projekt Hammer Bakker”
Ole S ønskede at høre, om Samrådet har yderligere
ønsker til projektet.
Der blev bl.a. peget på
- Agilitybane for mennesker
- At Mountain Bike-ruterne opmærkes
- At der laves en sneløjpe
- Navneskilte på stier og veje
- Hundeskov ved Grindsted
- Skovens dag
- At vindfælder bliver fjernes, så man lettere kan gå på
skovstier
Status på økonomi
Herunder ønsker – hvordan går det med HammerNyt?

Samrådet har fortsat en god økonomi. Vi må dog imødese omkostninger til Velkomstfolder og hjemmeside.
Hertil vil komme omkostninger til arbejdet med lokalhistorie.
8.

Eventuelt
Ole S, Ole Peter og Bendt G deltager i møde den 30.
november på Nordkraft. Det er Samrådenes årlige temamøde, som AK er vært for.
Ole S oplyste, at Peter Pindstrup fra AK vil deltage i
næste møde.

Poul Dahl
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Deadline

Ole D

Nov 2011

Anders C

Nov 2011
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Pkt. Resultater / aftaler / konklusioner
Ole Peter kunne glædeligt meddele, at Jan Dissing har
invilget i, at overtage jobbet som grafiker på HammerNyt . Vi kender Jan som en yderst solid og kreativ grafiker i forbindelse med Sommerfest-opgaver.
Poul lovede i første omgang at stå i spidsen for at få
etableret Projektgruppe Forskønnelsesudvalg. Ole
Kjær har indvilget i at indtræde i gruppen.
Bestyrelsen skal bistå med interesserede borgere,
som vil indgå i gruppen eller ”give en hånd med”.
9.

Næste møde
Onsdag den 15. februar 2012 hos Majbritt på Karolinevej 3 i Grindsted.

Poul Dahl
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Deadline

