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projekt:
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Deltagere:
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Poul Dahl
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Ole S
Poul D

Indkalder:
Referat til:
Næste møde:
Formål:
Udsendt & udleveret materiale:

Tidsrum:

19 – 21

Bendt Grønborg, Gita Mogensen Majbritt Sudergaard, Ole Schwarz, Ole Dahl, Ole Peter Jacobsen & Poul Dahl
Onsdag den 21. august kl. 19 hos Gita Mogensen (Majbritt)
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 19. februar
- Alle har gennemset hammernyt.dk for fejl, mangler og muligheder.

Dagsorden:

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 – herunder facebook-påvirkning via AK
- Byudvikling & Byforskønnelse – Brev til Peter Mikkelsen, Høring om Mosen, snak med Klaus om ud-

Bendt
Ole S & Poul

stykning, Udsmykning af byerne, udvidelse af projektgruppen, møde med Kirsten Lund Andersen (stadsgartner) referat udsendt.

- Ungeudvalg – herunder temadag 4/6, skaterbane mm

Majbritt

- Lokalhistorie

Poul

- Hjemmeside

Poul

- Info fra ”Projekt Hammer Bakker”

Ole S

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

5.

Samrådets generalforsamling 15. maj
- Dato
- Dagsorden

Poul Dahl, april 2013
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Ole Peter
Alle
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- Sted
- Hvem er på valg - Bendt, Ole D & Poul
- Dirigent?
- Ændring af vedtægter
- Beretning/beretninger (udkast til Ole D) + fra projektledere).

6.

Status på økonomi/regnskab

Ole D

7.

Tilbud om deltagelse i hjertestarterkursus via Simon Madsen/GSK

Ole S

8.

Information om udendørsprojekter via SBU/Sundhed & Bæredygtig Udvikling

Ole S

9.

Teater/Musik via SBU – Sendt til koncertudvalg

Ole S

10.

Ole S

11.

Afbud til Samrådenes formøde den 15/5 samt hovedstruktur (generalforsamling) – Ole S har
alternativ indbudt til formandsmøde for de 6 Samråd omkring Hammer Bakker – emnet er
byudvikling.
Eventuelt

12.

Næste møde

Alle

Pkt. Resultater / aftaler / konklusioner
1.

Ansvarlig

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
Godkendelse af referat fra mødet den 19. februar
Referat blev godkendt med bemærkning om, at det er vigtigt, at vi sætter tidsfrister
på vore opgaver.

Alle

3.

Nyt fra Borgerforeningen
Ole Peter redegjorde for Borgerforeningens situation, hvor ingen af bestyrelsesmedlemmerne ønsker at overtage formandshvervet. Derfor indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 1. maj, hvor en ny formand skal findes.
Situationen blev drøftet. Det er Samrådets indstilling, at der bør findes en ny formand. Alle ressourcer rettes mod at finde et nyt formandsemne.
Den nye formand skal sammen med bestyrelsen prioritere Borgerforeningens opgaver. Denne prioritering kan være ganske anderledes end den eksisterende!
Borgerforeningen bør rette en indtrængende appel til borgerforeningens medlemmer i Grindsted og Uggerhalne og gøre konsekvenserne af en manglende formand
klar: Borgerforeningen stopper sit arbejde.
Samrådet vil, hvis det mod al forventning ikke lykkes at finde en ny formand, overveje sin stillingtagen til hvad der så bør foretages.

Ole Peter

4.

Tilbagemelding fra de 5 udvalg + fra LAK
- Cykelstiudvalg
Bendt orienterede om aktiviteter, der er gennemført siden sidste bestyrelsesmøde:

2.

Poul Dahl, april 2013
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Bendt G

Alle

Deadline
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Pkt. Resultater / aftaler / konklusioner
Workshop i AK den 19.3. om Cykelhandlingsplan 2013. Bendt G. og Lasse Breddam deltog. De argumenterede igen – igen for vores sag: at komme langt højere
op på en kommende prioriteringsliste med vore cykelstier.
Bendt deltaget i møde som Dansk Cyklistforbund arrangeret med stort opbud af
politikere og her argumenteret for vore stier.
Cykelhandlingsplanen, som nu er på vej i høring hos Samrådene. Vi har søgt at
samle vore argumenter, herunder indhente udsagn fra vore samarbejdspartnere:
Skolebestyrelser i Grindsted og Vodskov, Attruphøj samt Politet for at få cykelvejen
mellem Uggerhalne og Vodskov erklæret for ”farlig cykelvej”. Politiet tøver, vi er
uforstående over for etatens handlingslammelse.
Bendt kommunikerer med Politiet om sagen.
- Byudvikling & Byforskønnelse
I forbindelse med forsøg på at få udviklet nye byggegrunde i Grindsted har udvalget sendt mail til Henrik Christiansen (embedsmand) for at høre, om der er noget til
hinder for, at byggemodning kan ske på arealet øst for Tranevej. Henrik Christiansen ikke svaret.
Efterfølgende er brev sendt til chefen, Peter Mikkelsen. Har ikke svaret - meget
utilfredsstillende! Vil blive taget op overfor politikere ved hensigtsmæssig lejlighed.
Ole S og Ole Peter har haft kontakt til Ejer af grunden for at høre hans planer. Ejer
er positivt indstillet over for en udstykning.
Der er fundet en vinder af konkurrencen: ”Pris til årets gode og smukke byggeri
og det gode byrum”. Det blev et flot renoveret hus i Grindsted. Ejerne af huset får
overrakt vinderprisen ved generalforsamlingen den 15. maj.
Margit Plougstrup har lavet vinderprisen.
Projekt kunst er nu så vidt, at der er lavet tre ”skulpturer”. Tidspunkt for ”afsløring” er endnu ikke aftalt.
Et møde med stadsgartneren den 8. april, hvor en række emner om byfornyelse
blev drøftet, blev kort berørt (referat er udsendt). Projekt Mosen – projekt afgræsning af engarealet - er sendt i nabohøring det afsluttes 29. april. Der vil på området
være plads til 8 - 12 kalve eller 3 – 4 køer, som skal afgræsse i perioden maj til og
med oktober og herigennem være med til at bekæmpe bl.a. bjørneklo, en uønsket
plante.

Ansvarlig

Bendt

Bendt

Maj

Ole S

April

Ole S & Ole
Peter

April

Margit P
Ole Kjær

April
April

Majbritt & Gita

- Lokalhistorie
Der er yderligere to lokalhistoriske artikler klar til at blive lagt på hjemmesiden.

Poul
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April

Ole S. & Poul

- Ungeudvalg
Gita & Majbritt omtalte en række projekter, som udvalget arbejdet med:
Skaterbane, BMX, Beach Volley & lys på Multibanen.
Status for Temadagen er, at spørgeskemaer er lavet, som skal give input til børn
og unges ønsker. Temadagen gennemføres den 4. juni. Udvalget og Ole S har
stort set planlagt dagen.

Poul Dahl, april 2013

Deadline

Ungeudvalget

4. juni
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Pkt. Resultater / aftaler / konklusioner

Ansvarlig

Deadline

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.
Horsens-Hammer Årbog i mange årgange er indkøbt til det lokalhistoriske arbejde.

Poul

Maj

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.

Poul

Maj

Poul

Løbende

- Hjemmeside
Poul gav status for hjemmesiden:
Redaktionsudvalget arbejder: Kirsten Pilgaard, Bo Thomasen & Poul Dahl.
Træning i brug af hjemmeside gennemført(Bo & Poul).
Mail/brev til foreninger hvori de inviteres til at bruge bl.a. kalenderen udsendt; kun
ganske få meldt tilbage!
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. Endnu ikke fået svar. Følger op.
Generelt skal alle udvalg huske at bruge hjemmesiden til at fortælle om deres aktiviteter.

5.

Poul

Alle

Løbende

Poul

Maj

- Projekt Hammer Bakker
Ole S omtalte kort enkeltaktiviteter i projektet, men henviste til at bestyrelsen kan
orientere sig på oplevhammerbakker.dk.
Ole S er Samrådets repræsentant i foreningen. Er på valg, Samrådets bestyrelse
ønskede, at Ole S fortsat repræsenterer vores Samråd i foreningen.

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.
Forberedelse af Samrådets kommende generalforsamling april/maj

Ole S

- Dato – 15.5.2013, kl. 19.00
- Dagsorden – Poul Lægger på hjemmesiden. Ole sender til pressen.

Poul Dahl, april 2013

Side 4 af 5

Ole Peter

Løbende

Alle

Poul & Ole S

På web
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- Sted – Sognegaard er bestilt
- Hvem er på valg - Bendt, Ole D & Poul (modtager genvalg)
- Dirigent? Lasse Breddam invilget
- Ændring af vedtægter – vi foreslår ingen ændringer
- Beretning/beretninger – Ole S´ korte beretning til Ole D sendt til alle
- Beretning fra projektledere til Ole S hurtigst
6.

Ansvarlig

24.4.

Ole S
PLer

Status på økonomi
Ingen kommentarer
Tilbud om deltagelse i hjertestarterkursus via Simon M/GSK
8 deltagere. Der bør søges om at få en hjertestarter udenfor – evt. ved Sognegården.
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

Ole S

9.

Teater/Musik via SBU – Sendt til koncertudvalg
Ole S orienterede om, at han havde søgt om musik- eller teaterstykke sammen
med Lene/organist sammen med Hammerudvalget.

Ole S.

10.

Afbud til Samrådenes formøde den 15/5 samt hovedstruktur (generalforsamling) – Ole S har alternativ indbudt til formandsmøde for de 6 Samråd omkring - Hammer Bakker – emnet byudvikling.

7.

8.

11.

12.

Bendt deltager i Samrådenes formøde den 15. maj hvis det er muligt.
Ole S møde med de 6 Samråds formænd den 30. april om embedsmændenes
negligering af Samrådene. Hvad kan der gøres, evt. over for politikerne?
Eventuelt
Møde med politikere i uge 43. 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
Ole laver oplæg ”Nyt fra Samrådet” til næste HammerNyt (bladet) – projektlederne
kommer med input til Ole.
Deadline for indlæg til næste blad er 29.juni.
Tidsfrister på opgaverne i de enkelte udvalg fastsættes. Udvalgene kommer selv
med forslag hertil på næste bestyrelsesmøde evt. med udgangspunkt i Pouls skema.
Næste møde
onsdag den 21. august kl. 19 hos Gita – mødet holdes hos Majbritt

Poul Dahl, april 2013
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Deadline

April
5.5.

Ole S

Ole S

Bendt
Ole S

Ole D

Maj

