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Emne:

Møde nr.:

3, 2011

Arkiv/sag/
projekt:
Sted:

Hos Bendt Grønborg

Dato:

Onsdag den 21. september

Deltagere:
Fraværende:

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

Indkalder:

Ole S

Referat til:

Anders Clausen, Bendt Grønborg, Majbritt Sudergaard, Ole Schwarz,
Ole Dahl, Ole Peter Jacobsen & Poul Dahl. (Borgerforeningen, GIF,
GSK, Menighedsråd, Kirken, Vandværker, Ungdomsskole, HammerNyt,
Grindsted Skole, Skolebestyrelse).
Torsdag den 17. november hos Ole Dahl

Næste møde:

Mødeleder:

Tidsrum:

Ole S

19 – 21

Referent:

Poul D

Formål:
Udsendt og
udleveret materiale:

Referat fra Ungeudvalg
Referat fra Byudvikling

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Initialer

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra mødet den 1. juni
Hvilket geografisk område dækker Samrådet
Materiale, referater og oplæg, fra tidligere møder med borgere, politikere og embedsmænd.
Nye mærkesager/problemstillinger i vores område, ud over dem, vi
drøfter i udvalgene.
PR for Samrådet i HammerNyt – skal vi gøre mere for at få kontakt og
skabe dialog.
Tilbagemelding fra de 5 udvalg + fra LAK.
- Cykelstiudvalg

Alle
alle
Poul D
Alle
Alle
Ole S
alle
Bendt

Brev til AK om cykelsti

- Byudvikling & Grønne Områder
Referat fra sidste møde udsendt.
Projekt Hammer Bakker (materiale tidligere udsendt)
Gadekæret i Grindsted
Udbygning/Udstykninger hvordan og hvornår
Tilbagemelding på vores skrivelse til AK (dialog)

Poul Dahl
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- Ungeudvalg

Majbritt

Referat fra sidste møde udsendt
Møde på skolen (Majbritt & Ole S). Indkaldelse fra
Steen udsendt.
Multibaneudvalg v/ Anders(Indkald fra Simon udsendt)

- Lokalhistorie
Poul

- Velkomstfolder
Folder på papi/hjemmeside

Ole D

LAK
Anders
Ole D

8.

Status på økonomi

9.

Eventuelt

Alle

10.

Næste møde

Alle

Hvad skal vores penge bruges til?

Pkt. Resultater / aftaler / konklusioner
1.

Godkendelse af dagsorden.

Ansvarlig

Deadline

Alle

Dagsorden blev godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 1. juni.

Alle

Referatet blev godkendt

3.

Hvilket geografisk område dækker Samrådet.
Ole Peter oplyser, at Borgerforeningen betragter Kinnerup som en del
af foreningens naturlige område. Bl.a. udleverer foreningen ”HammerNyt” i Kinnerup-området.
Peger i retning af, at samrådet også skal dække dette område.
Enighed om, at Ole S. spørger i Langholt Samråd om det betragter
Kinnerup som liggende inden for dets område.
Efterfølgende oplyser Karina Søborg fra Langholt Samråd, at de betragter Kinnerup som hørende til vores område.

4.

Ole S

17. 11.

Anders C
Ole S

22.9.
23.9.

Materiale, referater og oplæg, fra tidligere møder med
borgere, politikere og embedsmænd.
Anders C medbragte dele af materiale fra Cowi-undersøgelse fra
2008, ”Fra Kølby til Hou”. Anders C. sender hele undersøgelsen til Ole
S., som videresender konklusionsdelen til bestyrelsen. Kan ses her.

Poul Dahl
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Pkt. Resultater / aftaler / konklusioner
På hammernyt.dk
Referat/omtale af borgermøde den 10. september 2009 afleverede
Bendt G til Ole S, som videresender til bestyrelsen. Omtale kan også
ses i HammerNyts oktober-udgave 2009 (nr. 51) – kan ses på hammernyt.dk

Ansvarlig

Deadline

Ole S

23.9.

Anders C

2.10.

Poul D

2.10.

Ole D

2.10.

Referat/omtale af Cykelstiudvalgets møde/cykeltur med rådmand Mariannnµ Nørgaard den 30. september 2008 er omtalt i HammerNyts
oktober-udgave 2008. Kan ses på hammernyt.dk (nr. 46).

5.

Nye mærkesager/problemstillinger i vores område, ud
over dem, vi drøfter i udvalgene.
Bendt G foreslog, at Samrådet bør sætte fokus på at forskønne vore
byer og pegede bl.a. på, at
- der bør sættes kummer op med blomster på udvalgte steder ved vejene gennem byerne
- indkørslerne til byerne bør gøres indbydende, måske med pæne
”indgangsportaler”
- skolens forhave bør forskønnes
- overveje om der kan laves vandfald, opsættes skulpturer etc.
- Samrådet bør præmiere ”årets facade, forhave, bygning”.
Anders C. undersøger, om LAK har materiale, som kan bruges i det
videre arbejde
Der var enighed om, at Samrådet skal arbejde videre med ideerne og
nedsætte et underudvalg (Forskønnelsesudvalg) under ”Byudvikling
og Grønne Områder”.
Der blev peget på, at havedesigner Ole Kjær kunne være en ressourceperson (Poul D. spørger Ole, om han vil være med), kunstnere i byerne kunne ligeledes tænkes at deltage (bl.a. Margit Plougstrup, Marianne Christensen, Hanne Simonsen).
Ole D. undersøger, om arkitekt Bjarne Andersen, Vodskov ville være
interesseret i at deltage.
Det blev drøftet, om ideerne kunne samles i et projekt ”forskønnelse af
vore byer”, som evt. kunne søge tilskud. Forskønnelsesudvalget, som
søges nedsat skal arbejde videre hermed.
Ole Peter viste et kort, som han har fået af skoleleder Steen Ovesen,
der viser, at området syd for Værestedet kan anvendes af skolen og
foreningerne. Ole Peter pegede på, at området bl.a. kan tænkes at bli-
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Pkt. Resultater / aftaler / konklusioner
ve brugt til
- BMX-bane
- Forhindringsbane
- Motionsbane
Ole Peter har aftalt med Steen Ovesen at kigge på området for at afklare dets muligheder.
Der var enighed om, at Samrådet på lidt længere sigt bør arbejde videre med områdets muligheder.

6.

Deadline

Ole P

17.11.

PR for Samrådet i HammerNyt – skal vi gøre mere for
at få kontakt og skabe dialog.
Der var enighed om, at Samrådet og udvalgene bør synliggøre sit arbejde ved skrive herom til lokalpresse og HammerNyt.
Det er vigtigt at fortælle om resultater, men også om proces forud for
resultat.
Der blev peget på, at HammerNyt har deadline for førstkommende udgave 7. oktober.

7.

Ansvarlig

Alle

Tilbagemelding fra de 5 udvalg + fra LAK.
Cykelstiudvalg
Bendt G. udleverede skrivelse, som han og Ole D har formuleret og
sendt til Teknik- og Miljøforvaltningen, Teknik og Veje den 20. september.
Skrivelsen er oplæg til Cykelstiudvalgets drøftelse med AK om at få
udarbejdet en projektbeskrivelse for etablering af cykelsti fra Grindsted
over Uggerhalne til Vodskov.
Bendt G +
Cykudvalg

Kontakt til AK vil ske hurtigst.

Byudvikling & Grønne Områder
- Referat fra sidste møde udsendt.
- Projekt Hammer Bakker (materiale tidligere udsendt)
Ole S henviste til referat fra møde med Samrådene i byerne omkring
Hammer Bakker og Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker.
Nyt møde indkaldt til den 14. oktober
- Gadekæret i Grindsted:
Claus Riber Knudsens gode kommunikation med AK blev kort drøftet.
Der var enighed om, at når Projekt Gadekær er afsluttet, forhåbentlig i
2012, bør der laves en reception
Ole Peter og Villy Nielsen har doneret og opsat 3 borde/bænke i området.

Poul Dahl
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Pkt. Resultater / aftaler / konklusioner

Ansvarlig

- Udbygning/Udstykninger hvordan og hvornår
Udgangspunktet er, at vi skal arbejde for mere byggeri i vores område.
I Grindsted blev der peget på følgende områder:
- Mark øst for Tranevej
- Flere store parceller ved Hammevej
- Området nord for Kornelparken
- Mejerigrund.
Det blev besluttet via brev fra Samrådet at henvende sig til følgende
byggefirmaer i Vodskov, for at høre om de har planer for byggeri i
Grindsted:
Niels Jørgen Holm
Hammer Byg
Sambyg
- Tilbagemelding på vores skrivelse til AK (dialog)
Planstrategibrevet, godt formuleret af Marianne Ellersgaard, vil udvalget i løbet af efteråret følge op på, bl.a. for at drøfte AK’s udstykningsplaner i området.

Ole S + udvalg

Udvalg

- Ungeudvalg
- Referat fra sidste møde udsendt
2 referater udsendt fra Ungeudvalget
- Møde på skolen (Majbritt & Ole S). Indkaldelse fra Steen O. udsendt.
Ole S omtalte mødet, hvor bl.a. SSP-medarbejder deltog. Resultatet af
mødet var, at der ud over de allerede eksisterende aktiviteter bør suppleres med øget åbningstid i ungdomsklubben. I dag er der 1 åbningsdag. Ønsket er yderligere 2 åbningsdage.
Steen O. og Ole S. har aftalt møde med Friis i Skole-, Kultur- og Fritidsforvaltningen om muligheden af, at AK betaler 35.000 kr. til øget
åbningstid fra 1. oktober til 1. april.
Der opereres med 2 modeller. En, hvor det er klubberne, der varetager
den øgede åbningstid. Her skal det bekræftes, at ikke-pædagogisk
uddannede personer kan varetage jobbet.
En, hvor det er den nuværende klubleder, Christian Jensen, der varetager. Christian har sagt, at han godt vil tage de 2 dage
- Multibaneudvalg v/ Anders(Indkald fra Simon udsendt)
Anders C. deltaget i møde. Arbejdet med at etablere banen går i gang
her i efteråret.

- Lokalhistorie

Poul Dahl
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Deadline
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Pkt. Resultater / aftaler / konklusioner
Poul D. oplyste, at selve udvalget indtil videre består af Bendt G, Sverri Müller-Johannesen og Poul,; Udvalget indkaldes i oktober
. Hertil kommer en række personer, som har givet tilsagn om at deltage. Der er udarbejdet oplæg til selve arbejdet med at indsamle materiale. Hertil kommer, at der er lavet interview aftaler med bl.a. Villy Nielsen og Arne Skinbjerg.

Ansvarlig

Deadline

Poul D

- Velkomstfolder
- Ole D indkalder arbejdsgruppen hurtigst muligt for at få sat gang i arbejdet med at udarbejde en ”velkomsfolder”, som Ole forudså kun ville
foreligge på hammernyt.dk for på den måde hele tiden at være ajourført. Dog således, at en bruger kan udskrive en PDF-fil med relevante
sider.
Web-problematikken blev drøftet, idet det er væsentligt, at ”velkomstinformationerne” kan præsenteres på hjemmesiden, og at de løbende
kan opdateres.

Ole D

LAK
Anders C oplyste, at bygningspræmiering pågår. Ellers intet nyt.

8.

Status på økonomi
- Hvad skal vores penge bruges til?
Der blev lavet en kort opsummering af, hvad de 15.000 kr. skal anvendes til. Der blev bl.a. peget på Webaktiviteter, historieudgivelse, foto
og kort hertil, Borgermøder, møder med embedsmænd o. lign.
Bestyrelsesmøder holdes på skift hos medlemmerne uden vederlag
herfor.
Ole D. oplyste, at penge kan overføres fra år til år til brug for specielle
aktiviteter.

9.

Eventuelt
Det blev aftalt, at Anders C. deltager i overrækkelsen af 10.000 kr. til
borde/bænke ved multibanen. Den gode giver er Lions Club Hammer
Bakker. Overrækkelsen sker på Sulsted Kro lørdag den 24. september
kl. 11

10.

Næste møde
Torsdag den 17. november hos Ole D.

Poul Dahl
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Anders C

24. 9.

