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Emne: Samråd – GUKS – Bestyrelsesmøde 

Grindsted – Uggerhalne – Kinnerup 

Samråd 

Møde nr.:  1, 2011 

Arkiv/sag/ 

projekt: 

  

Sted: Hos Ole S på Høgevej 6 

Dato: Onsdag den 13. april Tidsrum: 20 - 22  

Deltagere: Anders Clausen, Bendt Grønborg, Majbritt Sudergaard, Ole Schwarz, Ole 

Dahl, Ole Peter Jacobsen & Poul Dahl  

Fraværende:  

Indkalder:  Ole S Mødeleder:  Ole S Referent:  Poul D 

Referat til: Anders Clausen, Bendt Grønborg, Majbritt Sudergaard, Ole Schwarz, Ole 

Dahl, Ole Peter Jacobsen & Poul Dahl. (Borgerforening, GIF, GSK, Menig-

hedsråd, Kirken, Vandværker, Ungdomsskole, HammerNyt, Grindsted Skole, 

Skolebestyrelse).  

Næste møde: Onsdag den 1. juni kl. 19 hos Poul på Tranevej 16. 

Formål: At det nye Samråd konstituerer sig og aftaler hvilke opgaver det skal arbej-

de med. 

Udsendt og 

udleveret ma-

teriale: 

Mødeindkaldelse.  

 

Dagsorden: Initialer 

1.  Vi skal have talt om hvilke opgaver, vi hver især har: 

- Ole D. er kasserer 

- Ole S. tilbudt at være formand 

- Hvem deltager i møderne med magistraterne 

- Hvem deltager i LAK-møder 

- Cykelstiudvalget – her deltager Bendt G., Ole Peter, Ole D + Poul D. 

- Andet  

  

2.  Hvilke opgaver skal Samrådet løse 

- Der blev nævnt en del opgaver på generalforsam- 

  lingen – som Ole S har skrevet ind i referatet herfra. 

- Er der andre/flere ting, vi bør beskæftige os med? 

- Hvordan skal de prioriteres 

- Tovholdere 

  

3.  Fastlæggelse af møderne fremover (kan suppleres efter behov) 

- Mødernes indhold 

  

4.  Har vi styr på økonomien v. Ole D.   

5. Eventuelt  

 

Pkt. Resultater / aftaler / konklusioner An-

svarlig 

Dead-

line 

1. Vi skal have talt om hvilke opgaver, vi hver især har: 

- Ole D. er kasserer - Blev bekræftet. 
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Pkt. Resultater / aftaler / konklusioner An-

svarlig 

Dead-

line 

- Ole S. tilbudt at være formand - Blev bekræftet. 

- Hvem deltager i møderne med magistraterne: 

- Deltager i LAK-møder - Gør Anders Clausen, der bestyrelsesmedlem i 

  LAK. 

- Cykelstiudvalget – her deltager Bendt G., Ole Peter, Ole D + Poul D. 

  Blev bekræftet. 

- Andet - Bekræftet at Poul D bliver Samrådets sekretær. 

2. Hvilke opgaver skal Samrådet løse 

Der blev nævnt en del opgaver på generalforsamlingen:  

1) Bevarelse af skolen i Grindsted 

2) Cykelsti fra Vodskov til vort lokalområde 

3) Byudvikling & Grønne Områder 

4) Velkomstfolder til nye borgere 

5) Borgermøder (inkl. Opfølgning på tidligere afholdte) 

6) Temamøder med emner som fx misbrug 

7) Spørge foreninger om de har emner, som til Samrådet 

8) Alle foreninger have kontaktperson til Samråd 

9) Områdets lokalhistorie 

 

Er der andre/flere ting, vi bør beskæftige os med? 

Der blev peget på: 

10) Hvad er de fysiske grænser for Samrådet? 

11) Kontakt til nabosamråd for at afklare, om der er opgaver, der bør     

      samordnes: Vodskov, Langholt, Sulsted, Tylstrup & Vestbjerg. 

12) Samrådet og dets opgaver kontra byens borgere – hvordan afklarer 

vi hvilke opgaver, områdets borgere mener, at Samrådet skal arbejde 

med. 

13) Kontaktpersoner i AK 

 

I en drøftelse af hvilke opgaver Samrådet skal varetage og prioritere, 

blev det slået fast, at Samrådet, som en paraplyorganisation for områ-

dets foreninger, bør prioritere opgaver, der ligger uden for de øvrige 

foreningers kerneydelser. At Samrådet bør prioritere opgaver, der har 

almen interesse for området, herunder opgaver af politisk karakter, der 

inddrager myndighedskontakt. 

  

Hvordan skal opgaverne prioriteres: 

Det blev fastslået, at det er vigtigt, at hver enkelt udvalg beskriver det 

overordnede formål med sin opgave; succeskriterier for opgaven, her-

under opstiller mål og slutmål. Dvs. når opgaven er løst, hvad ”står vi 

så med”. 

Det blev endvidere afklaret, at et udvalg kan tage direkte kontakt til po-

litikere og embedsmænd i AK. Udvalgene afgiver statusrapport på be-

styrelsesmøder.  

 

Alle 
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Pkt. Resultater / aftaler / konklusioner An-

svarlig 

Dead-

line 

Cykelsti fra Grindsted til Vodskov er en væsentlig opgave for Samrådet. 

Der findes et Cykelstiudvalg med Bendt G som kontaktperson. Øv-

rige medlemmer: Ole D., Ole Peter og Poul D. Hertil kommer Lasse 

Breddam og Villy Nielsen. 

 

Der var endvidere enighed om, at Samrådet skal få udarbejdet en Vel-

komsfolder til nye borgere. 

Ole Dahl blev kontaktperson. Øvrige medlemmer af udvalget: Bendt 

G + Poul D.  

Der blev peget på, at Carl Hertz & Jens Christensen(tidl. Formand for 

menighedsrådet) har udarbejdet et materiale. Ole Peter skaffer dette. 

Kai Boesen, tidligere beboer i Grindsted har muligvis også udarbejdet 

noget materiale, som udvalget kan bruge (Stolpedalsparken 165, 4050 

4514). 

Folderen bør reklamefinansieres 

 

Der var ligeledes enighed om, at nedsætte et udvalg, som sætter fokus 

på Byudvikling & Grønne områder. 

Ole S. blev kontaktperson. Øvrige medlemmer er: Hans Stochholm 

(Ole S spørger Hans, om han vil deltage), Ole D., Ole Peter, Jens Kalør 

(Poul spørger Jens, om han vil deltage. Efterfølgende har Jens’ kone, 

Marianne Ellersgaard sagt, at hun gerne vil deltage), Claus Riber Knud-

sen (Ole Peter spørger Claus).  

 

Områdets Lokalhistorie var endnu et emne, som udvalget vil fokusere 

på. 

I første omgang blev Poul D. kontaktperson. Øvrige medlemmer: 

Bendt G., Ole Peter. Herudover blev der peget på: Ib Molbech ( Bendt 

spørger), Astrid Møller, Arne Skinbjerg, Kaj Rasmussen, Egon Sørensen, 

Niels Jørgen Jensen (Vodskov), Sverri Johannessen (Poul spørger. Sverri 

vil gerne deltage). 

 

Ungdomsaktiviteter var et emne, som udvalget ønsker at arbejde 

med. Majbritt Sudergaard er kontaktperson. Øvrige medlemmer: 

Christian Jensen ( Majbritt spørger), Steen Ovesen (Majbritt spørger), 

Morten Skjollander (Majbritt spørger). Ole S. deltager i de første møder. 

Poul D spørger, om der findes en person i GSK, der kunne tænke sig at 

deltage.    

- Tovholdere 

Bendt 

G. 

 

 

 

 

Ole D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole S. 

 

 

 

 

 

 

 

Poul 

 

 

 

 

 

Majbritt 

3. Fastlæggelse af møderne fremover (kan suppleres efter behov) 

- Mødernes indhold: 

  Det blev beslutte, at dagsorden skal indeholde: 

1) Godkendelse af referat 

2) Tilbagemelding fra underudvalg og aktiviteter 

3) Status på økonomi 

Alle  
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Pkt. Resultater / aftaler / konklusioner An-

svarlig 

Dead-

line 

4) Eventuelt 

Hertil kommer aktuelle emner, som Samrådet bør drøfte/beslutte. 

4. Har vi styr på økonomien v. Ole D. 

Samrådet er godkendt i AK og tildelt 15.000 kr., som kan anvendes til 

en række nærmere bestemte aktiviteter.  

Der skal laves et årsregnskab.  

Evt. overskydende beløb skal tilbageføres til AK. 

 

Ole D 

 

Eventuelt 

- Hammeraften. Ole Peter forespurgte om Samrådet kunne  

overtage ansvaret for at arrangere Hammeraftener. 

Det blev besluttet, at Samrådet ikke kan påtage sig denne opgave. 

Samrådet skal fungere som paraplyorganisation for områdets foreninger 

og på en række nærmere aftalte områder varetage kontakten til AK. 

Herudover skal Samrådet primært varetage udvalgte opgaver, som  

 

- Møder. Vi besluttede at holde møderne privat – der betales ikke til 

fortæring. 

 

-AC fremsender referat fra Borgermødet i 2009 til Samrådets besty-

relse. 

 

- Det blev understreget, at det er vigtigt at vi orienterer hinanden – 

derfor skal udvalgenes referater sendes til Samrådets medlemmer som 

CC.  

 

- Udvalgene skal opstille et budget for sine aktiviteter. Budgettet skal 

godkendes af Samrådet. 

 

- Samrådets bestyrelse nævnes på hammernyt.dk, formand på bagsi-

den af bladet under kontaktpersoner.  

 

- Ole S. & Poul D. skriver til næste udgave af HammerNyt (hjemme-

side + blad), ugeaviser mm. om Samrådets opgaver og kontaktpersoner 

for de etablerede udvalg. 

 

- Bendt G. skaffer Langholt Samråds blad. 

 

 

 

Alle 

 

 

 

 

Alle 

 

 

Anders 

Ole S. 

 

Alle 

 

 

 

Alle 

 

 

Ole S. 

 

 

Ole S 

 

 

Bendt G 

 

 


