MØDEREFERAT
Bestyrelse
Samråd – GUS – Bestyrelsesmøde

Emne:

Møde nr.:

1, 2013

Arkiv/sag/
projekt:
Sted:

Hos Majbritt Sudergaard, Karolinevej 3, Grindsted

Dato:

Tirsdag den 19. februar

Deltagere:

Bendt Grønborg, Gita Mogensen, Majbritt Sudergaard, Ole Schwarz, Ole Dahl, Ole Peter
Jacobsen & Poul Dahl
Mødeleder:
Referent:
Ole S
Ole D
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,
Torsdag den 25. april kl. 19 hos Ole Peter Jacobsen
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 6. december 2012
- Alle har gennemset hammernyt.dk for fejl, mangler og muligheder.

Dagsorden:

Initialer

1.

Godkendelse af dagsorden

Alle

2.

Alle

3.

Godkendelse af referat fra mødet den 6. december – hængepartier?
Bør der skæres ned i sideantal i referatet, så det i højere grad afspejler konklusioner?
Temamøde med kommunen

4.

Tilbagemelding fra de 5 udvalg + fra LAK

5.

Ole S. &

- Cykelstiudvalg

Bendt

- Byudvikling & Grønne Områder
…- Info fra ”Projekt Hammer Bakker”

Ole S

- Ungeudvalg

Majbritt

- Lokalhistorie

Poul

- Velkomstfolder & Hjemmeside

Poul

- Forskønnelsesudvalg (kunst mv.). Forslag om, at Forskønnelsen sammenlægges
med Byudvikling & Grønne Områder.

Poul

- LAK – Hvem repræsenterer os?

Ole S

Forberedelse af Samrådets kommende generalforsamling april/maj
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- Dato
- Dagsorden
- Sted
- Hvem er på valg - Bendt, Ole D & Poul
- Dirigent?
- Ændring af vedtægter
- Beretning/beretninger (udkast til Ole D) + fra projektledere).

6.

Busdrift – status

Ole S.

7.

Status på økonomi/regnskab

Ole D

8.

10.

PR for samrådet
Info i HammerNyt og på hammernyt.dk – Hvordan bruger vi hjemmesiden
Tidsfrister - medbring forslag fra alle udvalg
Temamøde Børn & Unge
Eventuelt

11.

Næste møde

9.

2.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
Godkendelse af referat fra mødet den 6. december - hængepartier?
Bør der skæres ned i sideantal i referatet, så det i højere grad afspejler konklusioner?
Referat blev godkendt. Det blev besluttet, at referatet i højere grad skal
afspejle konklusioner og dermed kortes.

3.

Temamøde med kommunen
Ole S henviste til via brev til Peter Pindstrup søger at få klarhed over,
hvad resultatet af temamødet ender med, hvad/hvor vil det blive brugt.

4.

Tilbagemelding fra de 5 udvalg + fra LAK
- Cykelstiudvalg
Bendt orienterede om aktiviteter, der er gennemført siden sidste bestyrelsesmøde:
Trafikworkshop den 15. 1. om kommende trafikudfordringer i AK arrangeret af Trafik & Veje. Bendt og Lasse havde her argumenteret for vore
to cykelstistrækninger.
Storgruppemøde i Grindsted den 27.1. med embedsmænd fra AK samt
allierede fra Vodskov. Igen var behovet for vore cykelstier i fokus.
Møde i Cykelstiudvalg den 4.2., hvor forarbejdet til et kommende møde
med embedsmænd fra Trafik & Veje blev gennemdrøftet.
Møde med embedsmænd fra Trafik & Veje den 15.3. om gennemgang
af praktiske forhold ved etablering af cykelsti mellem Grindsted og Ug-
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Ansvarlig

Deadline

Bendt

Ultimo febr

Bendt

19.3.

gerhalne, bl.a. placering. Ole Dahl, Peter Jungersen og Bendt Grønborg
fra Cykelstiudvalget deltager.
Konklusion: Efter mødet med Trafik & Veje skal udarbejdes en samlet
strategi for, hvordan vi når vore mål: Cykelsti mellem Grindsted og Uggerhalne og videre til Vodskov. Bendt indkalder til et arbejdsmøde, som
afholdes snarest efter 15. marts.
Workshop i AK den 19.3. om Cykelstihandlingsplan 2013. Bendt G.
deltager.
Der var enighed om, at vi skal påvirke alle relevante fora for at fremme
vores sag: Langt højere op på en kommende prioriteringsliste med vore
cykelstier.
- Byudvikling & Grønne Områder
…- Projekt Hammer Bakker særskilt forening
I forbindelse med forsøg på at få udviklet nye byggegrunde i Grindsted
( se referat fra mødet den 19. september 2012 på hjemmesiden) sender
Ole S 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 endnu ikke svaret.
Ole S og Ole Peter tager hurtigst muligt kontakt til Ejer af grunden for at
høre hans planer.

Ole S.

Ole S

Medio febr

Ole S & Ole
Peter

Marts

Ole S omtalte Projekt Hammer Bakkers Storgruppemøde og møde med
Jens Vinge fra Park & Nature om en lang række punkter, 24, som Projektet sammen med AK ønsker at fremme, bl.a. sti- & vejnavne, hundeskov, mountainbikeruter mv.
- Ungeudvalg
Gita & Majbritt omtalte arbejdet med at få etableret en skaterbane. I
uge 9 er der møde i udvalget, hvor en række emner skal drøftes: Type,
placering, finansiering mv.
Status for Temadagen er, at spørgeskemaer er lavet, som skal give input til børn og unges ønsker. Skolen mener, at temadagen skal gennemføres i efteråret. Samrådet mener, at det bør ske her i foråret.
Udvalget og Ole S går videre med at få dagen etableret. Foreningslivet
har meldt positivt tilbage om deres deltagelse,
- Lokalhistorie
Der er 3 artikler på hjemmesiden. En fjerde og femte er klar til at blive
lagt på. Venter på et gunstigt øjeblik.
Carl Hertz har skrevet artikel om Missionshuset i Grindsted. Billedmaterialet er ved at blive fundet. Kan formentlig offentliggøres i løbet af marts.
Svend Eli Jensen, Vodskov givet tilsagn om at skrive om Baptistmenigheden og kirken i Kinnerup. Tidspunkt for offentliggørelse kendes endnu
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Deadline

ikke.
Herluf Ellersgaard Nielsen skriver om jernbanen Vodskov - Uggerhalne –
Østervraa. Tidspunkt for offentliggørelse kendes endnu ikke.
Poul omtalte 15 andre artikler, som er planlagt til at komme i løbet af
2013 og 2014.
- Velkomstfolder & Hjemmeside
Poul gav status for hjemmeside og velkomstfolder.
- Redaktionsudvalg er stort set på plads: Kirsten Pilgaard, Bo Thomasen
& Poul Dahl. Bo og Ole Peter finder sidste person.
- Træning gennemføres ultimo marts hos Langholt Grafisk.
- Mail/brev til foreninger blev godkendt. Poul sender ud i uge 9.
- Nyhedsmail blev godkendt – brugere kan få en mail tilsendt, når der
publiceres en nyhed på hjemmesiden.
- Driftsprocedure blev kort omtalt og godkendt.
Velkomstfolder: Ole Peter afleverer et antal hos Nybolig, Vodskov
Ole D afleverer via Vandværket til nye borgere i Grindsted
Poul forespurgt hos Jørn Toldbod om Uggerhalne Vandværk vil gøre det
samme. Endnu ikke fået svar.
- Forskønnelsesudvalg (kunst mv.). Forslag om, at Forskønnelsen
sammenlægges med Byudvikling & Grønne Områder.
Det blev besluttet at sammenlægge de to projektgrupper. Ole og Poul
indkalder til møde primo marts, hvor kommende opgaver vil blive drøftet..
Forskøn-udvalgets artikel om pris til årets gode og smukke byggeri er
med i HammerNyts januar-udgave ,i lokalpressen samt naturligvis på
hjemmesiden. Status på indkomne forslag er: 0!!!!!
Forskøn-udvalgets forslag (Margit Plougstrups) til stentøjsplakette blev
godkendt.

5.

Poul
Ole P & Bo
Poul
Poul
Alle

Primo
marts
Primo
marts
Uge 9

Ole Peter
Ole D

Ultimo febr
Løbende

Poul
Ole S & Poul

- LAK
Samrådet har ingen repræsentant i LAK (Landsbyer i Aalborg Kommune). Borgerforeningen er medlem. Bo Thomasen er den, der modtager
materiale fra LAK. Bestyrelsesformand rapporterer, når der er nyheder
herfra
Herudover kan bestyrelsesmedlemmerne selv gå ind på LAKs hjemmeside for at se aktuelle nyheder.

Ole Peter

Forberedelse af Samrådets kommende generalforsamling april/maj
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

- Sted – Sognegaard er bestilt
- Hvem er på valg - Bendt, Ole D & Poul (modtager genvalg)
- Dirigent? Bendt spørger Lasse Breddam
- Ændring af vedtægter – vi foreslår ingen ændringer
- Beretning/beretninger – Ole S sender en kort beretning til Ole D
- Beretning fra projektledere til Ole S til næste bestyrelsesmøde
Busdrift fremover – status
Resultat: Der bliver uændret kørsel i dagtimer. I weekend og aftentimer
vil der blive indsat minibusser fra/til Grindsted/Langholt – kirken i Vodskov, her vil passagerer skulle skifte til almindelig bus mod/fra Aalborg.
Samrådet udtrykte tilfredshed med formandens indsats i ”bussagen”.

Ansvarlig

Deadline

Bendt

Ultimo febr

Ole S
PLer
Ole S

Inden 31.3.
25.4.

Status på økonomi
Ole D medbragte oversigt over økonomien. Pr. 31.12.2012 var balancen
på 15.524 kr.
Tidsfrister på opgaver mm.
Der var enighed om, at vi skal sætte deadline for vore projekter og opgaver, og at vi skal sætte mål og delmål.
Poul sender sit forslag til projektlederne.
På mødet i april drøfter vi udvalgenes forslag til tidsfrister.

Ole D

PR for Samrådet
Info i HammerNyt og på hammernyt.dk – hvordan bruger vi hjemmesiden?
Artikler som Samrådet skriver publiceres i HammerNyt; Kortere udgaver
bringes på hjemmesiden.
Næste deadline er 5.april. Ole laver oplæg til ”Nyt fra Samrådet” og sender til projektledere som evt. supplerer.

Alle

Eventuelt
Forslag om at afholde møde med politikere i uge 43. Ole D tager initiativ.
Poul sender AKs foto af Mosen til Ole Peter.
Næste møde
Torsdag den 25. april hos Ole Peter.
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