MØDEREFERAT
Bestyrelse
Emne:

Samråd – GUS – Bestyrelsesmøde

Sted:

Hos Ole Schwarz, Høgevej 6, Grindsted

Dato:

Onsdag den 20. november

Deltagere:
Indkalder:

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

Referat til:

Deltagerne

Næste møde:

Onsdag den 5. marts kl. 19 hos Poul Dahl, Tranevej 16, Grindsted

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 10. september og øvrige referater fra projektgrupperne på
hammernyt.dk
- Alle har gennemset hammernyt.dk for fejl, mangler og peget på ny muligheder.

Udsendt & udleveret materiale:

Møde nr.:

4, 2013

Tidsrum:

19 – 21

Dagsorden:

Initialer

1.

Godkendelse af dagsorden

Alle

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 10. september

Alle

3.

Nyt fra Borgerforeningen

Ole Peter

Tilbagemelding fra de 5 udvalg + fra LAK & ”Projekt Hammer Bakker”
- Cykelstiudvalg
- Dækker det budgetterede beløb (13 mio kr.): Grindsted - Vodskov?
- Udvalgets arbejde fremover

4.

Bendt
Ole S & Poul

- Byudvikling & Byforskønnelse
- Mosen (Hulvejen)
- Gadekæret (afventer)
- Fartdæmpende foranstaltninger & Byporte
- Udstykning af grunde øst for Tranevej (Klaus har bolden) Udvalget følger op
- Landparceller v/ Hammervej (Ole Peter har talt med pgl. problemer pga. vandindvinding)
- Indstilling til ”Årets Bygværk 2013” - proces afklares inden generalforsamling
- Fældning af træer i Uggerhalne - grene bortskaffes
- Paddehatte i Uggerhalne - hvornår?
- Ungeudvalg
- Status på nye projekter: Skater, Beach Volley- og BMX-bane
- Flere timer i Ungdomsklub
- Opfølgning på Temamødet
- Lokalhistorie
- Hjemmeside
- Info fra ”Projekt Hammer Bakker”
- Historiegruppen - fokus på folder/tomter
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- Sundhedsgruppen - fokus på skilte, ridestier, BMX-baner (trafik på stierne), vejskilte
- Naturgruppen - fokus på ture i bakkerne, retablering af udsigtspunkter, bænke, affaldsstativer mm.
- Åbne udvalg hvor alle kan deltage
- Økonomi: Fået 8.000 kr. fra SBU

Poul
Ole S

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

Ole Peter

5.

Hvem kan deltage i i udvalgene i Samrådet og hvordan?

Bendt

6.

Status på økonomi/regnskab

Ole D

7.

Borgermødet - status

Ole S

8.

Sammenkomsten/fest god fest

Ole S

9.

Facebook: Aktiviteter i Grindsted - fungerer

Ole S

10.

Ole S

Ole S.

13.

Evaluering af samarbejdet mellem Samrådene og Aalborg kommune: God proces. Indkalder til
2 møder inden jul - for alle Samråd.
Mødet mellem Samråd, politikere & embedsværk den 17.11.
Hvem kan deltage?
Samarbejde med Grindsted Skole
- Møde aftalt til januar 2014
- Skal Samrådet indgå i et samarbejde med skolen om etablering af et
kulturcenter? Nedsætte en ny gruppe med denne opgave?
Eventuelt

14.

Næste møde

Alle

11.
12.

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

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
Godkendelse af referat fra mødet den 10. september
Referat blev godkendt
Nyt fra Borgerforeningen
Borgerforeningen havde igen ism. de øvrige foreninger arrangeret ”Foreninger i Spil”
den 2. november. Der var kommet ca. 20 børn formiddag og ca. 30 eftermiddag. Ole
Peter mente, at opbakningen burde være større. Han mente, at idrætslederne burde
engagere sig mere i sagen. Dog havde FDF været på lejr, GSK Badminton havde et
hold ude til turnering, det samme havde GIF. OP roste de ledere og forældre, der havde
været i hallen, de havde gjort et godt arbejde.
Julebelysningen bliver sat op onsdag den 27. november. ”Bryggerlauget” hænger ny julebelysning op i Uggerhalne.
Der arbejdes på at sætte julestjerne op i stort grantræ hos Inge Ravn.
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4.

Angående HammerNyt bliver der fortsat ledt efter en redaktør og en grafisk medarbejder til bladet.
Desværre kom der kun ca. 20 til Hammeraften, hvor en families besøg i Australien havde været på programmet.
.
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 Grindsted Uggerhalne og Vodskov prioriteret som nr. 2. Der er afsat 1 mio. i 2014, 1 mio. i 2015
og 11 mio. i 2016. En yderst tilfredsstillende udvikling.
Den 24. september havde udvalget dagligstuemøde med Tina French Nielsen fra Venstre. Lovede opbakning ved de pågående budgetforhandlinger, primært set i lyset af, at
der er tale om skolevej for børnene.

Ansvarlig

Dead
line

Bendt G

Den 29. september fik vi det gode budskab om ny prioritering.
Den 21. oktober var der møde, hvor udvalgets rolle og indsats over for Aalborg Kommune skal blev afklaret i forhold til etablering af cykelstien. Udvalget vil søge maksimal
indflydelse.
Det aftalte møde den 18. november med embedsmænd om grovskitse for cykelstiplacering mv. har embedsmændene ønsket udsat til 2014. Udvalget satser på, at det skal
gennemføres hurtigst efter Nytår.
- 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.
Ole S og Ole Peter spørger til status hos ejer.

Ole S & Ole
Peter

Primo
2014

Vedrørende landparceller på Hammervej var der enighed om, at Ole S og Ole Peter taler med ejer om planerne for en eventuel udstykning,

Ole S & Ole
Peter

Ultimo
2013.

Gadekæret. Status og udvikling af Gadekæret drøftes med stadsgartneren i 2014.

Ole S, Poul
& Ole Peter

Primo
2014

Ole S. &
Poul

Mosen. Der arbejdes med en plan for at lave sti mellem færistene og opsætning af
bord-/bænkesæt. Ole Kjær udarbejdet skitseforslag, som drøftes med stadsgartneren
ved mødet i 2014.
Hulvejen er intakt siger AK. Vil ikke gøre mere. Vi drøfter med stadsgartneren primo
2014.

Ole K

Fartdæmpende foranstaltninger i Grindsted. Ole Kjær og Poul haft møde med em-

Ole K &

Poul Dahl, november 2013

Side 3 af 6

.

MØDEREFERAT
Bestyrelse
Pkt. Resultater / aftaler / konklusioner
bedsmand i AK.herom. Efterfølgende er der indsendt et brev med ønske om at der
etableres en form for fartdæmpende foranstaltning. Der vil blive lavet fartmåling.
Byporte i begge byer. Ole Kjær og Poul haft møde med embedsmand i AK herom. Efterfølgende er der lavet et forslag til byporte og til placering. Forslaget er indsendt til AK.
Gita undersøger, om institutionen i bakkerne kan lave byportene
Træbevoksning i vejgrøft nord for T-krydset Vodskovvej/Grindstedvej i Uggerhalne her
er beskæring er gennemført af Ole K, Ole S, Hans Stochholm & Poul.
Grene fjernes torsdag den 21. november.

Ansvarlig

Dead
line

Poul

Ole K &
Poul

Uge
48

Gita

Hans &
Poul

21.
nov.

”Pris til årets gode og smukke byggeri og det gode byrum”. Konkurrencen vil atter blive gennemført for 2013. Pressemeddelelse er offentliggjort. Plan for processen aftales
på udvalgets møde den 4. december
Projekt kunst er i Uggerhalne vil formentlig blive gennemført i december. Egestykkerne, som Simon Madsen har sponseret, er Svend E. Thomasen ved at have skåret til tre
nye svampe. Poul D, Anders Holt & Thorkild Dahl P. fragter til Uggerhalne uge 48.
Herefter vil processen for opsætning og afsløring blive aftalt med Uggerhalne-lauget.
- Ungeudvalg
Anna Karmisholt ønsker at trække sig fra udvalget, men finder en afløser.
Gita & Majbritt omtalte en række projekter, som udvalget arbejdet med:
Opfølgning på Temamøde:
- Computerfestival gennemføres ism Christian Jensen, Ungdomshus
- Flere åbningsdage i Huset er bevilget. 4 før Jul og 4 efter Nytår.
- Tur til Militæret i Hvorup er under planlægning af Else Marie Politowski
- MTB-tur i Hammer Bakker. Christian Jensen arrangerer
- Legeplads til de helt små børn ism. dagplejerne
- Temadag: Ungeudvalget forventer atter i 2014 at gennemføre Temadag
- Skaterbane, BMX, Beach Volley & lys på Multibanen. Byggetilladelse er indhentet.
- Sponsorer: AKA-midler mv. søges. Tuborgfonden har givet afslag. Ole S og Anders
Clausen leder efter nye sponsormuligheder.
- Lokalhistorie
Der er lagt endnu en lokalhistoriske artikel på hjemmesiden. Nye artikler lægges på
hjemmesiden, når 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 december.
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.
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Arkivmateriale fra FDF ligger hos Henning Bitch, UggerhalnePoul indhenter materialet,
der skal afleveres til Horsens-Hammer Hjemstavnsforening.
Materiale fra Cecilie Nielsen og Helle Bergen Nielsen, er indhentet. Drejer sig om
båndet interviewmateriale med afdøde og ældre borgere i lokalområdet.
Jon Kjeldgaard har vist interesse for vort lokalhistoriske arbejde, vil måske indgå i gruppen, møde herom aftalt.
Herudover efterlyste Poul fotomateriale, både gamle og nyere, der kan være med til at
dokumentere områdets udvikling.

Ansvarlig

Poul

Poul
- 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 for længst
på plads. Alle i Samrådet bedes ”fortælle vidt og ” om denne facilitet!
Generelt skal alle udvalg huske at bruge hjemmesiden til at fortælle om deres aktiviteter.
- Info ”Projekt Hammer Bakker”
Ole S orienterede kort om de forskellige gruppers arbejde
- Historiegruppen - fokus på folder/tomter
- Sundhedsgruppen - fokus på skilte, ridestier, Mountain bike-baner (trafik på
stierne), vejskilte etc. Der blev henvist til træskilte ved lersøerne i Gandrup.
- Naturgruppen - fokus på ture i bakkerne, retablering af udsigtspunkter, bænke,
affaldsstativer mm.
- Åbne udvalg hvor alle kan deltage - i alt 30 aktive medlemmer.
- Økonomi: Fået 8.000 kr. fra SBU. Skal bruges til at lave en folder.

Ole S

- LAK
Borgerforeningen er medlem. Bo Thomasen er den, der modtager materiale fra LAK.
Borgerforeningens repræsentant i Samrådet rapporterer, når der er nyheder fra LAK.
5.

6.
7.

Hvem kan deltage i udvalgene i Samrådet og hvordan?
Hovedreglen er, at Samrådet gerne ser at aktive borgere involverer sig i Samrådets opgaver. Det kan ske som fast medlem i udvalg eller som ad hoc deltager. Henvendelse
fra interesserede går til udvalgene, som beslutter, om der er behov for at udvide gruppen. Er der uenighed herom, træffer Samrådets bestyrelse afgørelse.
Status på økonomi
Status gives på næste møde.
Borgermødet - status
Der var stor tilfredshed med borgermødet, der var godt besøgt og kom godt igennem aftenens emner, ikke mindst takket være Lasse Breddams gode styring af processen.
Mads Thomsen, V har reageret på Kim Bays spørgsmål om pludselig øget halleje, hvor
hallejen blev brugt til at gennemføre ”Sport2Go” i Nordkraft. Der mangler svar/reaktion
fra de øvrige byrådsmedlemmer. Specielt Daniel Nyboe Andersen, der sad i det ansvarlige udvalg. Ole S rundsender svaret fra Mads Thomsen. Samrådet vil i øvrigt følge op
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Ansvarlig

på sagen.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Samrådet planlægger at gennemføre et ”midtvejsborgermøde” med politikerne.
Samrådet overvejer hvad der kan gøres for at promovere lokale kandidater. Vi fik desværre ingen lokalpolitikere fra vores område valgt til byrådet.
Sammenkomsten/fest god fest
Der var enighed om, at sammenkomsten var en superb ide, hvor alle aktive medlemmer
fik lejlighed til at mødes og tale med hinanden.

Alle

Facebook: Aktiviteter i Grindsted - fungerer
Der var enighed om, at denne FB-gruppe er meget hensigtsmæssig og bør bruges af
Samrådet. Vi bør dog huske først at annoncere vore nyheder på hammernyt.dk og derefter på FB-gruppen ”Aktiviteter i Grindsted”. Her skal vi henvise til nyheden på vores
hjemmeside.
Evaluering af samarbejdet mellem Samrådene og Aalborg kommune: God proces.
Indkalder til 2 møder inden jul - for alle Samråd.
For Samrådet deltager Ole Peter i mødet den 16. december (Samrådene i Landdistrikter).

Ole S.
Alle

Mødet mellem Samråd, politikere & embedsværk den 27.november
Hvem kan deltage?
Emnet er Frivillighed.
Fra Samrådet deltager Ole S. Der er plads til endnu en deltager.
Samarbejde med Grindsted Skole
- Møde aftalt til januar 2014
- Skal Samrådet indgå i et samarbejde med skolen om etablering af et
kulturcenter? Skal vi nedsætte en ny gruppe med denne opgave?
Samrådet er indbudt til møde med Skolebestyrelsen tirsdag den 26. november kl. 17.
Poul, Lasse Breddam og Ole S deltager. Her blev det besluttet, at Skolebestyrelsen og
Samrådet i samarbejde søger at få maksimal indflydelse på byggeprocessen. Møde om
næste skridt i februar 2014.
Eventuelt
Ole Peter foreslog, at Samrådet til foråret arrangerer en studietur til Thorup, hvor der foregår et væld af aktiviteter. Vi kan lære heraf.
Ole Peter tager initiativ til arrangementet.
Næste møde
Onsdag den 5. marts kl. 19 hos Poul
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Ole S
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