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Samrådet for Grindsted Uggerhalne (GUS)
Formandens beretning for 2012 v. Ole Schwarz på generalforsamlingen den 15. maj 2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Den 25. april 2012 afholdt vi den sidste generalforsamling i Samrådet for Grindsted og Uggerhalne.
Bestyrelsen konstituerede sig på det først møde efter generalforsamlingen, hvilket var den 20. juni 2012
således:






Undertegnene blev formand
Poul Dahl sekretær
Ole Dahl kasserer
Bendt Grønborg og Majbritt Sudergaard fortsatte i bestyrelsen og Gita Mogensen er nyvalgt
Ole Peter Jacobsen blev suppleant (suppleanten deltager i alle vores møder).

I bestyrelsen blev vi hurtigt enig om, at fordele opgaverne således, at vi hver fik en opgave som tovholdere
for de udvalg, vi ønskede at arbejde med = de opgaver vi prioriterede som vigtigst.
De udvalg vi begyndte med at nedsætte var:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Områdets lokalhistorie v. Poul Dahl
Velkomstfolder & hjemmeside v. Ole Dahl & Poul Dahl
Cykelstiudvalg v. Bendt Grønborg
Ungeudvalg v. Majbritt Sudergaard og Gita Mogensen
Byudviklingsudvalg samt udvalget for de grønne områder v. Ole Schwarz
Projekt Hammer Bakker v. Ole Schwarz
Forskønnelsesudvalg v. Poul Dahl.

Hvad er formålet med samrådet:





Vi arbejder overordnet på, at gøre Grindsted og Uggerhalne til et endnu bedre sted at bo!
Vi arbejder på, at synliggøre de ting der er og forsøger at etablere nye eller ændre på nuværende!
Vi arbejder på, at der skal foretages yderligere udstykninger, således at området kan bevare sin
skole og uddannelsesinstitutioner og gerne tiltrække flere borgere til vores dejlige lokalområde.
Vi arbejder således for at gøre vores byer til et godt sted at bo, både for dem der bor her og dem vi
gerne vil have til at bo her.

Borgerforeningen står stadig for aktiviteter for byens borgere og idrætsforeningerne står stadig for deres
aktiviteter, mens vi forsøger at koordinere nogle overordnede ting.
Samrådet forsøger således at være den samlende organisation (paraply) og dermed talerøret til
kommunen.
Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder, deltaget i de to møder som Aalborg kommune har indbudt samrådene til
(der er 42 samråd).
Vi har via de forskellige udvalg forsøgt at få en dialog med Aalborg kommune, men det er ikke helt så let,
som jeg havde forventet, så vi skal være vedholdne for, at dette skal lykkedes – det er vi så!
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Det lykkedes dog for os at få et godt møde ultimo 2012 med stadsgartner Kirsten Lund Andersen og nogle
af hendes medarbejdere. Det gav et godt overblik over, hvad kommunen kan hjælpe os med. Det var et
meget konstruktivt møde.
Også i forbindelse med arbejdet med cykelstier har dette udvalg haft møde med repræsentanter fra
Aalborg kommune og endelig har Byudviklingsudvalget haft et møde med repræsentant fra kommunen. Så
kontakt til kommunen har der jo været!
Jeg mener at Samrådet i det forgangne år har arbejdet godt og med mange opgaver. Vi har valgt at
fokusere på arbejdet i de nedsatte udvalgt, men forsøger også at være områdets talerør, fx i forhold til de
konkrete forslag fra Aalborg Kommune til besparelser i vores kollektive trafik (metrobus 1). Det lykkedes,
og vi fik en ordning, som er til at leve med.
Om udvalgene vil jeg generelt sige, at vi meget gerne vil havde flere borgere med i disse, så har du lyst - så
kontakt udvalgets projektleder.
Hvis det viser sig, at der er behov for andre udvalg – så etablere vi disse!
Samrådet har via de forskellige udvalg haft kontakt til mange borgere her i Grindsted og Uggerhalne, men vi
har ikke haft et formaliseret samarbejde med de øvrige foreninger/menighedsråd. Vi har sendt referater fra
vores møder ud til alle relevante personer og foreninger og på denne måde holdt de øvrige ”foreninger”
ajour med det, som vi gik rundt og lavede. Vi har ligeledes informeret via bladet HammerNyt og på vores
hjemmeside: hammernyt.dk.
Vi har dog taget initiativ til at lave et tema om børn og unges fritiidsaktiviteter, her i foråret 2013 og fik i
efteråret 2012 accept fra alle foreninger og organisationer i vort område til, at de vil deltage, mere herom
under ungeudvalget.
Vi har via Projekt Hammer Bakker kontakt til de samråd, der ligger omkring bakkerne og gennem dette
projekt fået et godt samarbejde etableret!
Vi har overvejet, om vi skulle indkalde til borgermøde, men har valgt at vente med at gøre dette, indtil der
var relevante emner. Vi vil således i efteråret 2013 op til kommunevalget indkalde til et borgermøde med
repræsentanter fra de politiske partier. Formålet er at få drøftet med politikerne, hvad vi har af ønsker her i
vores lokalsamfund og hvem, der vil hjælpe os med at få disse ønsker gennemført.
Denne generalforsamling er dog åben for alle, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål under
eventuelt.
Afslutningsvis vil jeg sige, at der sker meget i Samrådet, og vi er glade for, at arbejdet er begyndt at blive
synligt for borgerne - det er jo trods alt dem, vi arbejder for.
Ole Schwarz
Formand for Samrådet i Grindsted og Uggerhalne
Maj 2013
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