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Emne:

Samråd for Grindsted og Uggerhalne - Generalforsamling

Sted:

Sognegaarden, Grindsted

Dato:

Onsdag den 15. maj 2013

Deltagere:

Fraværende:

Samrådet: Majbritt Sudergaard, Gita Mogensen, Ole Dahl, Ole Schwarz, Ole Peter Jacobsen, & Poul Dahl; hertil 5 deltagere samt Charley Pedersen og Bo Hovgaard Thomasen fra Borgerforeningen.
Bendt Grønborg „sendt“ til møde om Hovedstrukturplanen for Aalborg Kommune

Indkalder:

Ole Schwarz

Referat til:

Deltagene samt: Grindsted Vandværk ved Arne Nielsen; Uggerhalne Vandværk ved
Jørn Toldbod; Grindsted Skole ved Steen Ovesen; Skolebestyrelsen ved Jane Gamborg Jensen; Kirken ved Mette Krogholm Pedersen; Menighedsråd ved Jørn Toldbod; Ungdomsskolen ved Christian Jensen; GSK ved Simon Madsen; GIF ved Kim
Bay; FDF ved H. Hansen; HammerNyt ved Jan Holdgaard Dissing.

Tidsrum:

Referent:

2013

19 – 21

Poul Dahl

Dagsorden:
A. Valg af ordstyrer og dirigent
B. Formandens beretning (Ole Schwarz)
C. Udvalgenes beretning
- Cykelstiudvalg (Bendt Grønborg)
- Ungeudvalg (Majbritt Sudergaard)
- Lokalhistorie (Poul Dahl)
- Forskønnelsesudvalg (Poul Dahl)
- Velkomstfolder & Hjemmeside (Poul Dahl for Ole Dahl)
- Byudvikling & Grønne Områder (Ole Schwarz)
- ”Projekt Hammer Bakker” (Ole Schwarz)
D. Kassereren fremlægger regnskab (Ole Dahl)
E. Behandling af indkomne forslag
F.

Valg af halvdelen af bestyrelsesposter og 1 suppleant
Ole Dahl, Bendt Grønborg og Poul Dahl er på valg.
Alle er villig til genvalg.
Suppleant: Ole Peter Jacobsen er villig til genvalg.

G. Valg af revisor: Lasse Breddam er villig til genvalg
H. Eventuelt: Ønsker til det fremtidige arbejde i Samrådet.

Referat fra Generalforsamlingen
Ole Schwarz bød velkommen til generalforsamlingen og indledte, inden den formelle generalforsamling gik i
gang, med at uddele Samrådets pris for Årets Smukke Byggeri 2012 til ejerne af Uggerhalnevej 31 i Grind-
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sted, Lisbeth og Per Mølgaard Madsen.
Ole Schwarz anførte, at den renovering de i 2012 har gennemført af hus og have på Uggerhalnevej 31 i høj
grad matchede de kriterier, der er sat op for tildeling af prisen Det samme må indstillerne have ment, for der
var flest stemmer på nr.31.
Ole Schwarz citerede fra en af indstillerne:
”På Uggerhalnevej 31 findes et flot rødstenshus, her bor Lisbeth og Per Mølgaard Madsen. De overtog huset fra Else Jensen, også kaldet Else Møgelmose, for ca. 4 år siden. Huset trængte til den renovering, som
parret har foretaget. Det er virkelig lykkedes! Ikke nok med at huset er endevendt både udvendigt og indvendigt, huset er også ført tilbage til sit oprindelige udseende. Bl.a. er en senere påbygget kvist fjernet, og i
stedet er der monteret ovenlysvinduer.
Niels Jørgen Jensen, Uggerhalne, tidligere murer, som har boet i huset med sin forældre har besøgt parret
og udleveret originale papirer på huset. Foruden den flotte renovering er haven samt flisebelægningen udført i enkel stil, som passer perfekt til huset. Lisbeth og Per har udført et forbilledligt renoveringsarbejde, som
bør præmieres”.
Herefter overrakte Ole præminen, en stentøjsplakette fremstillet af vores lokale kunstner, Margit Plougstrup.
Ad A. Valg af ordstyrer og dirigent
Lasse Breddam blev valgt. Lasse konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
Ad B. Formandens beretning
Ole Schwarz aflagde beretningen, tryk her for at læse ”Formandens beretning”.
Ole fremhævede et generelt godt samarbejde med Aalborg Kommune, men pegede på, at det kan være
meget forskelligt fra forvaltningsgren/afdeling til forvaltningsgren/afdeling.
Som skrækeksempler nævnte han bussagen, hvor Samrådet blev involveret meget sent og da på eget initiativ efter avisomtale af besparelsesøvelsen.
Ole nævnte ligeledes samarbejdet Aalborg Kommune om udstykningsmuligheder. Vi sender breve etc. Men
få ingen eller meget sene svar. Det er ikke godt nok. Vi er ikke sikre på, at alle i Aalborg Kommune ved,
hvad de egentlig vil med Samrådene.
Til gengæld var der roser til Park & Natur; vi har et formidabelt godt samarbejde med Stadsgartneren og
hendes folk, sagde Ole Schwarz. Ligeledes har Cykelstiudvalget god kommunikation og samarbejde med
Teknik & Veje.
Lasse Breddam roste Samrådet for dens hjemmeside, der er med til at synliggøre både Samrådet og byerne.
Lasse spurgte til Samrådet funktion som paraplyorganisation, om der er formelle møder med resten af foreningslivet for at varetage paraplyfunktionen.
Ole Schwarz svarede, at der ikke gennemføres formelle møder. Samrådet, hvor flere medlemmer er repræsentanter for foreninger, orienterer ved at sende referat fra møder til foreningerne. Ole pegede endvidere på
temamøde om børn og unge, der den 4. juni holdes sammen med foreningerne i Grindsted og Uggerhalne.
Samrådet vil undersøge hos foreningerne, om der er behov for en formel mødestruktur.
Ole Peter Jacobsen præciserede at det er GIF, GSK & Borgerforeningen, der i samarbejde arrangerer
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sommerfesten.
Ad C. Udvalgenes beretning
Cykelstiudvalg
Bendt Grønborg er projektleder i udvalget.
Samrådet havde bedt Bendt deltage i et møde i Aalborg Kommune for Samrådene om den nye strukturplan
for kommunen, han kunne derfor ikke være til stede ved generalforsamlingen. Ole Dahl, der er medlem af
Cykelstiudvalget, gennemgik Bendts beretning.
Udvalget har gennem 2012 og ind i 2013 fortsat sit arbejde med at få etableret cykelsti fra Grindsted til Uggerhalne (den lille cykelsti) og fra Uggerhalne til Vodskov (den stor cykelsti).
På Aalborg Kommunes eksisterende Cykelstihandlingsplan er Uggerhalne-Vodskov stien placeret nederst,
som nr. 19 ud af 19!! Den lille sti er slet ikke prioriteret!!
Cykelstihandlingsplanen er under revision og skal endelig politisk besluttes her i 2013.
Udvalgets opgave har helt naturligt været at gøre både politikere og embedsværk opmærksomme på det
helt urimelige i, at vore stier, der er skolevej og pendlerrute til Vodskov, er prioriteret så lavt. De skal prioriteres op på den nye liste, meget endda!
Udvalget har med data, argumenter og et vedholdende pres på specielt embedsværket, men også på politikerne, arbejdet på at ændre den eksisterende prioritering.
Du kan læse ”Bendt Grønborgs beretning generalforsamling maj 2013” ved at trykke her.
Beretningen blev taget til efterretning.
Ungeudvalg
Majbritt Sudergaard, er projektleder i udvalget.
Majbritt og Gita Mogensen orienterede om udvalgets aktiviteter. Det er etableret med henblik på at sikre aktiviteter for ungdommen. Aktiviteter, som ligger uden for det, de etablerede foreninger gennemfører. Baggrunden er fremme aktiviteter, så hærværk og lignende kan undgås.
Samarbejde med skole, ungdomsklub og idrætsforeninger er derfor meget vigtigt!
Udvalget har i 2012 arbejdet med at sikre 2 åbningsaftener i Ungdomshuset per uge. Det er dog ikke lykkedes at komme igennem med dette ønske, der er ikke penge i kommunekassen.
Udvalget har været aktiv for at få etableret Multibanen, herunder sikre borde/bænke hertil. Sidstnævnte er
sponseret af Lions Hammer Bakker, tak for det!
Udvalget arbejder lige nu med tre projekter: En skaterbane, en beach volley-bane og en bmx-bane. Der arbejdes med at projektere og skaffe finansiering.
Endvidere er udvalget, ism. Ole Schwarz, i gang med at planlægge en temaaften for børn og unge. Temaaftenen gennemføres den 4. juni i samarbejde med foreningslivet i lokalområdet.
Beretningen blev taget til efterretning.
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Lokalhistorie
Poul Dahl er projektleder
Formålet med arbejdet er gennem interview og indsamling af materiale at kunne beskrive lokalområdets historie. Her tænkes på Grindsted, Uggerhalne, Kinnerup og omegn. Der er lavet en række artikler, som alle
er publiceret på hammernyt.dk under Lokalhistorie.
Du kan læse ”Poul Dahls beretning generalforsamling maj 2013” ved at trykke her.
Beretningen blev taget til efterretning.
Forskønnelsesudvalget
Poul Dahl er projektleder
Udvalget har fokuseret på aspekter, der kan være med til at forskønne landsbyerne, med primær fokus på indfartsveje (byporte), grønne områder, opstilling af kunst og præmiering af
smukt og godt byggeri.
Inden for dette område har gruppen arbejdet med opstilling af kunstværk, som kan være med
til at forskønne landsbyerne. Kunstværk er lavet og vil blive afsløret inden for kort tid. Gruppen har i samarbejde med Park & Natur i Aalborg Kommune arbejdet på forskønnelsesforslag
til Mosen og rundkørslen nord for Uggerhalne.
Grruppen har lavet forslag til, at indstifte Samrådets pris til årets gode og smukke byggeri og
til god og smuk renovering af ældre værdifulde bygninger samt pæne forhaver. Vores lokale
kunstner, Margit Plougstrup har fremstillet en smuk plakette i stentøj med Samrådets logo.
Den vil blive overrakt vinderen ved generalforsamlingen.
Du kan læse ”Poul Dahls beretning generalforsamling maj 2013” ved at trykke her.
Beretningen blev taget til efterretning.
Velkomstfolder & Hjemmeside
Ole Dahl er projektleder.
Der blev i 2012 nedsat en arbejdsgruppe bestående af Bo Hovgaard Thomasen og Poul Dahl, som har produceret en ny hjemmeside til erstatning for den eksisterende hammernyt.dk, samt en lille velkomstfolder til
nye/potentielle borgere, med henvisning til detaljerede informationer på hjemmesiden om Samråd, foreninger, organisationer og erhvervsliv. Hertil kommer en kalender.
Hammernyt.dk gik i æteren november 2012. Velkomstfolder med info herom blev uddelt sammen med
HammerNyt i januar 2013.
Du kan læse mere om hjemmesiden ved at trykke her.
Bo Hovgaard Thomasen, Borgerforeningen mente, at der burde laves mere PR for hjemmesiden, fx ved at
opsætte skilte på strategiske steder, i hallen etc. For herigennem at få flere nyheder.
Per Mølgaard Madsen pegede på, at der evt. kan opsættes skilt ved indkørslen til byerne, måske i forbindelse med byporte.
Samrådet tager ideerne med i sit arbejde.
Herefter blev Beretningen blev taget til efterretning.
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Byudvikling & Grønne Områder
Ole Schwarz er leder af dette projekt,
Ole Schwarz orienterede om de opgaver, som udvalget gennem 2012 har arbejdet med, herunder muligheden for at udvikle nye byggegrunde i vores lokalområde, bl.a. for at sikre fortsat rekruttering til skolen i
Grindsted. Ole nævnte følgende muligheder:
1) Byggegrunde bag vandværk på Espelunden. Her er der lavet lokalplan, så der kan derfor byggemodnes,
når ejeren ønsker dette!
2) Evt. nye landparceller ved Hammevej kræver lokalplan.
3) Mulige byggegrunde ved Tranevej kræver lokalplan
Ifølge Henrik Christiansen er der ikke planer om udvikling i landsbyer i AK og dermed heller ikke i vores område. Planerne omfatter primært udviklingen i Aalborg Øst.
Henrik Christiansen vender tilbage med respons på Samrådets kommentarer til Planstrategi for AK.
Ole pegede på, at kommunikationen med denne afdeling i Aalborg Kommune haltede en del. Vi skriver breve til både Henrik Christiansen og hans chef, Peter Mikkelsen, men de svarer ikke. Det er ikke godt nok!
Hvis politikerne i Aalborg Kommune ønsker Samråd, må de/embedsværket også lytte til dem og inddrage
inden beslutninger er truffet, ikke bagefter til orientering.
Herudover nævnte Ole arbejdet med gadekæret, mosen mm.
Ole nævnte, at udvalgene for Byudvikling og Forskønnelse for kort tid siden er slået sammen. Det er målet
hermed at fokusere vore ressourcer på de opgaver, der ligger foran os i nærmeste fremtid.
Beretningen blev taget til efterretning.
Projekt Hammer Bakker
Ole Schwarz gav en kort orientering om udviklingen i Projekt Hammer Bakker, hvor han og Ole Kjær repræsenterer Samrådet. Ole S fortalte bl.a., at:
1) Projektet er i gang med at udvikle egen hjemmeside: www.oplevhammerbakker.dk. Her er der mulighed
for at følge med i de aktiviteter, som projektet gennemfører.
2) Projektet har nedsat en historiegruppe
3) Projektet har nedsat en naturgruppe
4) Projektet har nedsat en Sundhedsgruppe
5) at projektet i 2012 er omdannet til en forening; det giver mulighed for økonomisk tilskud fra kommunen.
Generelt kører projektet godt, med mange interessenter involveret og med mange professionelt ledede naturture i Hammer Bakker.
Beretningen blev taget til efterretning.

Ad D. Kassereren fremlægger regnskab
Ole Dahl fremlagde regnskabet, der balancerer med 15.524 kr. Regnskabet blev godkendt.
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Ad E. Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag indkommet.
Ad F Valg af halvdelen af bestyrelsesposter og 1 suppleant (Ole Peter Jacobsen)
Ole Dahl, Bendt Grønborg og Poul Dahl er på valg. Alle er villige til genvalg
Alle blev genvalgt.
Ad G. Valg af revisor: Lasse Breddam er villig til genvalg.
Lasse Breddam blev genvalgt.
Ad H. Eventuelt: Ønsker til det fremtidige arbejde i Samrådet
Der var ingen kommentarer til punktet.
Afslutningsvis takkede Ole Schwarz for en eksemplarisk gennemførelse af Samrådets generalforsamling!
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