MØDEREFERAT
Bestyrelse
Emne:

Samråd – GUS – Bestyrelsesmøde

Sted:

Hos Majbritt Sudergaard, Karolinevej 3, Grindsted

Dato:

Tirsdag den 10. september

Deltagere:
Indkalder:

Bendt Grønborg, Gita Mogensen, Majbritt Sudergaard, Ole Schwarz, Ole Peter Jacobsen &
Poul Dahl
Mødeleder:
Referent:
Ole S
Ole D
Poul D

Referat til:

Deltagerne

Næste møde:

Onsdag den 20. november kl. 19 hos Ole Schwarz

Formål:

Når dagsordenen er gennemgået, har det samlede Samråd overblik over dets forskellige aktiviteter, har sikret fremdrift i projekter, konkluderet og truffet beslutninger.
- Referat fra Bestyrelsesmøde den 24. april og øvrige referater fra projektgrupperne på hammernyt.dk
- Alle har gennemset hammernyt.dk for fejl, mangler og peget på ny muligheder.

Udsendt & udleveret materiale:

Dagsorden:

Møde nr.:

3, 2013

Tidsrum:

19 – 21

Initialer

1.

Godkendelse af dagsorden

Alle

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 19. februar

Alle

3.

Nyt fra Borgerforeningen

4.

Tilbagemelding fra de 5 udvalg + fra LAK & ”Projekt Hammer Bakker”

Ole Peter

- Cykelstiudvalg

Bendt

- Byudvikling & Byforskønnelse

Ole S & Poul

- Ungeudvalg
- Opfølgning på Temamødet

Majbritt &
Gita

- Lokalhistorie

Poul

- Hjemmeside

Poul

- Info fra ”Projekt Hammer Bakker”

Ole S

- LAK (Bo Thomasen meddeler, hvis der er nyt herfra)

Ole Peter

5.

Indstilling til ”Årets Bygværk 2013 - Indstilling og kriterier vedhæftet

Ole S

6.

Status på økonomi/regnskab

Ole D

7.

Sommerfest 2013 skal vi være med næste gang?
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8.

Information om udendørsprojekter via SBU/Sundhed & Bæredygtig Udvikling

Ole S

9.

Henvendelse fra den ”Sociale Fællesliste” Aalborg

Ole S

10.

Evaluering af samarbejdet mellem Samrådene og Aalborg Kommune.

Ole S

11.

Ole S

12.

Referat af mødet mellem Samråd, politikere & embedsværk af 19.6.
Referat vedhæftet mødeindkald
Hammer Bakker-Samrådenes møde med Mariann Nørgaard & Th. Kastrup-Larsen

Ole S.

13.

Eventuelt

Alle

14.

Næste møde

Alle

Pkt. Resultater / aftaler / konklusioner
1.
2.
3.

4.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
Godkendelse af referat fra mødet den 19. februar
Referat blev godkendt
Nyt fra Borgerforeningen
Ole Peter redegjorde for Borgerforeningens situation, og fandt, at det med den nye bestyrelse går rimeligt. BoF har lavet en arbejdsfordeling, hvor opgaverne er delt i fire nogenlunde lige store grupper. Det fungerer, siger Ole Peter.
BoF var aktiv ved sommerfesten med Elsemarie Politowski i styregruppen. BoF var ansvarlig for tirsdagens arrangement, der gik tilfredsstillende.
Angående HammerNyt, så arbejdes der på at finde et andet trykkeri, der kan levere god
kvalitet.
BoF leder fortsat efter en redaktør og en grafisk medarbejder til bladet.
Vedrørende julebelysningen i Uggerhalne er der her en gruppe af borgere, som arbejder med at renovere og forny det eksisterende.
.
Tilbagemelding fra de 5 udvalg + fra LAK
- Cykelstiudvalg
Bendt orienterede om omfattende aktiviteter, gennemført siden sidste bestyrelsesmøde:
forberedelse, møder med embedsmænd og politikere, brevveksling etc.
Resultat: i den nye Cykelhandlingsplanen 2014 - 2018 er cykelstien mellem Uggerhalne og Vodskov med blandt de 10 prioriterede i landområde. Det er en tilfredsstillende
udvikling.
På den baggrund besluttede Cykelstiudvalget at arbejde efter en strategi, hvor politikere, der har beslutningskompetencen, skal orienteres om vores specielle forhold. Målet
er at få anlagt den cykelsti hurtigst. Der har været holdt møder med politikere og flere er
planlagt.
Men, det er op ad bakke. Efter budgetforliget ultimo august, er der først sat penge af til
stier i landområder i 2016 og 2017; 8 mio. hvert år! Med den hastighed og de få penge(vores sti er af embedsmændene budgetteret til godt 9 mio.!!) er der lange udsigter til
sikker cykelrute for børn og voksne mellem Uggerhalne og Vodskov.

Poul Dahl, september 2013
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Ansvarlig

Dead
line

Udvalget mødes den 11. september for at aftale det videre arbejde.
Den 18. november er der aftalt møde med embedsmænd om grovskitse for ”den lille
cykelsti” mellem Grindsted og Uggerhalne.
- Byudvikling & Byforskønnelse
En række emner blev kort omtalt:
Udvikling af nye byggegrunde i Grindsted: Har på møde været drøftet med rådmændene, Mariann Nørgaard og Th. Kastrup-Larsen og direktør Chr. Bjerg. Det blev oplyst,
at forvaltningen har indstillet til politikerne at vores forslag til nye parceller godkendes.
Processen er altså sat i gang.
Gadekæret. Der arbejdes med plan for at skabe yderligere indsigt til Gadekæret.
Mosen. Der arbejdes med en plan for at lave sti mellem færistene og opsætning af
bord-/bænkesæt.
Byporte i begge byer og fartdæmpende foranstaltninger i Grindsted. Der arbejdes
med forvaltningen om at få sat en plan op for ovenstående.
Affaldsbeholdere ved busholdepladser. Får vi når der pilles ned andre steder!!!
Træbevoksning i vejgrøft nord for T-krydset Vodskovvej/Grindstedvej i Uggerhalne.
Beskæring vil ske snarest.
”Pris til årets gode og smukke byggeri og det gode byrum”. Konkurrencen vil atter blive gennemført for 2013. Poul lavet oplæg til pressemeddelelse samt plan for processen.
Projekt kunst er afsluttet for Grindsteds vedkommende med opsætning af paddehatte
20. august. Flot tilslutning fra byen
Vedrørende Uggerhalne vil egestykker, som Simon Madsen har sponseret blive fragtet
til Lild og Svend E. Thomasen skærer tre nye svampe, som forventes opsat i løbet af efteråret. Poul & Thorkild Dahl P. fragter til Lild.

Ole S. &
Poul
Ole S & Ole
Peter

- Ungeudvalg
Majbritt har trukket sig som projektleder, Anna Karmisholt har overtaget.
Gita & Majbritt omtalte en række projekter, som udvalget arbejdet med:
Opfølgning på Temamøde:
Computerfestival gennemføres ism. Christian Jensen, Ungdomshus
Flere åbningsdage i Huset
Ungdomsklub til Forsamlingshus. Er ikke så lige til. Der må hverken drikkes alkohol
eller ryges, men ellers må huset godt bruges.
Tur til Militæret i Hvorup er under planlægning
MTB-tur i Hammer Bakker. Christian Jensen arrangerer
Ønske om springgymnastik er sat i værk af GSK Gymnastik
Skaterbane, BMX, Beach Volley & lys på Multibanen. Byggetilladelse er ved at blive
indhentet. AKA-midler søges, ansøgning er formuleret.
En Facebook-gruppe: ”aktiviteter i Grindsted” er etableret af Anna Karmisholt. Bør også bruges af Samrådet.

Majbritt &
Gita
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- Lokalhistorie
Der er yderligere to lokalhistoriske artikler klar til at blive lagt på hjemmesiden. Venter
på et gunstigt øjeblik, hvor der ikke er så stor trafik på hjemmesiden.
Carl Hertz har skrevet artikel om Missionshuset i Grindsted. Venter på billedmateriale.
Offentliggørelse forventes at ske i maj.
Svend Eli Jensen, Vodskov givet tilsagn om at skrive om Baptistmenigheden og kirken
i Kinnerup. Tidspunkt for offentliggørelse kendes endnu ikke.
Herluf Ellersgaard Nielsen skriver om jernbanen Vodskov - Uggerhalne – Østervraa.
Tidspunkt for offentliggørelse kendes endnu ikke.

Poul

Løbende

Arkivmateriale fra FDF ligger hos Henning Bitch, Poul indhenter materialet, der skal
afleveres til Horsens-Hammer Hjemstavnsforening. Hertil kommer materiale fra Cecilie
Nielsen, som har lovet at donere sit foto- og interviewmateriale til Poul/Samrådet. Vil
ske løbende hen over sommeren og efterår.

Poul

Løbende

- Hjemmeside
Poul gav ultrakort status for hjemmesiden:
Kalenderen bruges kun lidt - Poul sender en ny mail ud til foreningerne herom
Nyhedsmail, der udsendes, når der publiceres en nyhed på hjemmesiden er nu på
plads. Alle i Samrådet bedes ”fortælle vidt og ” om denne facilitet!
Velkomstfolder: Poul forespurgt hos Jørn Toldbod om Uggerhalne Vandværk vil meddele, når der er nye borgere i byen. Jørn bekræftet.
Generelt skal alle udvalg huske at bruge hjemmesiden til at fortælle om deres aktiviteter.
- Projekt Hammer Bakker
Ole S omtalte kort enkeltaktiviteter i projektet, men henviste til at bestyrelsen kan orientere sig på oplevhammerbakker.dk. HB har modtaget 8.000 kr. til sin drift af AK.

Ole S

- LAK
Samrådet har ingen repræsentant i LAK (Landsbyer i Aalborg Kommune). Borgerforeningen er medlem. Bo Thomasen er den, der modtager materiale fra LAK. Borgerforeningens repræsentant i Samrådet rapporterer, når der er nyheder fra LAK.
Herudover kan bestyrelsesmedlemmerne selv gå ind på LAKs hjemmeside for at se aktuelle nyheder. LAK er talerør for Samrådene, men er ikke særligt synlige.
Det blev drøftet, om vi kan bruge LAK i vore forskellige aktiviteter, specielt over for AK.
5.

6.
7.

Indstilling til ”Årets Bygværk 2013 - Indstilling og kriterier vedhæftet
Poul har indsendt vores paddehat til indstilling. Er modtaget og indstilling godkendt af
LAK.
Status på økonomi
Ole D udleverede og gennemgik status på bevægelser. Der er pt 20.606 kr. på kontoen
Sommerfest 2013 skal vi være med næste gang?
Kort gennemgang af Samrådets aktiviteter: Deltaget i planlægningsmøder, deltaget i
teltrejsning, arrangeret ”Musik i Teltet”. En god aften med levende musik (Michael Øhr-

Poul Dahl, september 2013
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Ansvarlig

berg, Frede & Ole S) og fællessang. Pæn, men ikke prangende opbakning, ca. 50. Solid opbakning af ”Solsikkerne”. Omsætning ca. 3.000 kr.
Vi gentager succesen i 2014, hvis der arrangeres Sommerfest til den tid.
8.

Information om udendørsprojekter via SBU/Sundhed & Bæredygtig Udvikling
Ole orienterede kort fra møde om projekter, der havde modtaget store bidrag fra SBU +
medfinansiering, bl.a. fra lokalt erhvervsliv:
Farstrup 4.000,-kr.
Gandrup 3-4 mio. kr.
Volstrup – 100.000 kr

9.

Henvendelse fra den ”Sociale Fællesliste” Aalborg
Ole S orienterede om henvendelsen. Svaret, at vi pt. Ikke har brug for formaliseret
samarbejde med politiske partier.

Ole S.

10.

Evaluering af samarbejdet mellem Samrådene og Aalborg Kommune.
Ole S omtalte at første møde er gennemført. Et trist møde da Samrådene viste sig at
være ”drønuenige” om hvordan, de opfatter samarbejdet. Evalueringen skal være afsluttet 31. 12. 2013

Ole S

11.

Referat af mødet mellem Samråd, politikere & embedsværk af 19.6.
Referat vedhæftet mødeindkald, der var intet at tilføje/drøfte.

Ole S

12.

Hammer Bakker-Samrådenes møde med Mariann Nørgaard & Th. Kastrup-Larsen
Ole henviste til det udsendte referat og understregede, at det set fra vores vinkel havde
været et godt møde. Referat lagt på hjemmesiden.

Ole S

13.

Eventuelt
Møde med politikere den 23. oktober. Ole D har initiativet.
Forslag hertil: Politisk debat med de 2 borgmesterkandidater: Thomas Kastrup Larsen
mod Tina French Nielsen samt herudover lokale politiske repr. fra alle partier. Opgaver
blev fordelt:
- Dagsorden for mødet samt emner vi ønsker at drøfte med politikerne til gruppeformænd = Ole S & Lasse Breddam(Ole D sender inden for 8-10 dage).
- Forespørgsel om lån af Sognegaarden = Ole S
- Skilte om Borgermødet til ophæng = Bendt G
- Info/pressemeddelelse = Poul/Ole S
- Speciel invitation til foreningerne om mødet og deres aktive deltagelse = Poul/Ole S
- Annonce i Vodskov Avis, på Hjemmeside, Infostandere = Ole S + Poul
- Forplejning: Øl & vand. Kaffe + småkage i pause = Ole S. + Ole Peter.
Dialog med Grindsted Skole
Ole S sendt mail til Skolebestyrelsen om et dialogmøde. Samrådet forestiller sig, at det
kan ske under overskriften: Grindsted skole som kulturcentrum.

Poul Dahl, september 2013
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Endnu ikke hørt fra Skolen
Ole Peter omtalte manglende opbakning fra skolen til ide om at skolen /elever skriver i
HammerNyt.
Julefrokost: der var enighed om, at vi bør holde en julefrokost med ægtefælle for Samrådet og alle dets udvalg. Fredag den 8.11. blev vedtaget. Ole D + resten af Cykelstiudvalget arrangerer.
14.

Næste møde
onsdag den 20. november kl. 19 hos Ole S

Poul Dahl, september 2013
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