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Sted:  Sognegården, Grindsted 

Dato: Tirsdag den 4. juni Tidsrum: 19 – 21  

Deltagere: Anna Karmisholt, Majbritt Sudergaard, Gita Mogensen, Ole Schwarz & Poul Dahl fra Samrådet; 

Bo Hovgaard & Else Marie Politowski fra Borgerforeningen; Simon Madsen, Norman Kristiansen & 

Inger Posselt fra GSK; Kim Bay fra GIF; Mette Krogholm Pedersen, Lene Holt Nielsen og Christina 

Hjort Bjerre fra Kirken; Lone Nielsen, Per Nielsen og Lars Skatt-Christensen fra FDF; Steen Ove-

sen, Grindsted Skole; Christian Jensen & Kamilla fra Ungdomsskolen; Gitte Kristensen fra Dag-

plejen. 

Indkalder:  Ungeudvalget Mødeleder:  Anna Karmisholt Referent:  Poul D 

Referat til: Deltagerne og Samrådet. Materialet lægges på www.hammernyt.dk   

 

Resultater / aftaler / konklusioner 

Ole Schwarz bød velkommen til de indbudte foreninger og orienterede kort om Samrådets paraplyfunktion for det 

lokale foreningsliv over for Aalborg Kommune, hvor Samrådet tager opgaver op, som ligger uden for foreningernes 

ansvarsområde.  

Ole pegede bl.a. udstykningsplaner, så vi med en kontrolleret udvikling af boliger kan fremtidssikre skolen og de øv-

rige institutioner for børn og unge. Men bl.a. også arbejdet med at etablere cykelsti på strækningen Grindsted – Ug-

gerhalne – Vodskov, fartdæmpende foranstaltninger i Grindsted og byporte, kunstnerisk udsmykning i byerne, Lo-

kalhistorie, hjemmeside, moseområdet og gadekærets retablering, forskønnelse af rundkørslen nord for Uggerhalne 

mm.  

 

Anna Karmisholt introducerede herefter aftenens tema, som er initieret af Samrådets Ungeudvalg. Anna nævnte 

nogle af de projekter, som Ungeudvalget hidtil har været engageret i, bl.a. forsøgene på at sikre længere åbningstid 

i Ungdomsklubben og udvalgets involvering i at etablere multibanen.  

Anna omtalte endvidere nye projekter, som Ungeudvalget netop nu arbejder med at projektere og søge finansiel 

støttemulighed til: BMX-bane, skaterbane og beach volley til placering på stadion ved den allerede etablerede Mul-

tibane. Alle projekter, som er med til at sikre nye aktiviteter i forlængelse af de allerede eksisterende. 

 

Ole Schwarz introducerede herefter SSP-konsulent Bjarne Hansen, Skole & Kultur i Aalborg Kommune, der talte om 

hvilke tiltag, der kan tages for at hindre, at børn og unge falder i problemer og i værste fald begår kriminalitet og får 

misbrugsproblemer. 

Bjarne Hansen understregede, at hans organisation har stor erfaring med, hvad de unge laver (hvad der skaber 

problemer) og ideer til hvad, der kan laves for at løse op for disse problemer. 

Bjarne Hansen roste Grindsted/Uggerhalne for, at de gennem det etablerede foreningsliv i bred forstand, har en 

lang række aktiviteter, der kan stimulere børnene positivt. 

Han pegede på, at det er vigtigt i lokalsamfundet at have fokus både på fysisk aktivitet og på, at der er en god triv-

sel.  Han mente, at lokalt opståede problemer skal løses lokalt. I den forbindelse er det væsentligt at mobilisere 

forældrene. De skal involveres mest muligt i skole og foreningsliv og være synlige.  

Han understregede videre, at det er vigtigt, at det er ansvarlige ledere/voksne, der har med børnene at gøre. De er 
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rollemodel for børnene og deres egen adfærd skal ikke være forskellig fra den, de ønsker børnene skal have. 

 

Opstår der problemer, skal de ikke skjules og ties bort; de skal frem i lyset, så de kan blive behandlet. Bjarne pege-

de ligeledes på, at man skal lytte til de unge, tage dem alvorligt – inddrage dem i projekter og aktiviteter. Deres in-

volvering medfører større grad af engagement og ønske om at passe på det, de har været med til at etablere. 

 

Ønsker lokalområdet at etablere nye aktiviteter, som spørgeskemaundersøgelsen lægger op til, bør disse ske inden 

for de eksisterende rammer i foreningerne. Her pegede Bjarne på, at nytænkning ofte betaler sig; selvom man har 

fodbold på sit program, kan man sagtens tage andet ind. Fx lave et mountainbikehold. 

I forbindelse med forældreinvolvering pegede Bjarne på, at differentieret kontingent kan være et lokkemiddel. 

 

Endelig understregede Bjarne Hansen at det, efter at børn, institutioner og forældre har været involveret i spørge-

skemaundersøgelsen, er vigtigt, at de får en tilbagemelding på, hvad der vil ske.  

 

Til afslutning blev problemer ved shelterne i Hammer Bakker drøftet. Tilsyneladende samles elever fra de store 

klasser i Vodskov (unge fra Vodskov, Langholt og Grindsted) her. Der bliver drukket og taget stoffer; hærværk følger 

med. 

Problemet kan løses i dette, som i mange andre lignende sager, ved, at forældre/voksne dukker op og søger at få 

fat i ”den hårde kerne”. Erfaringen er, siger Bjarne, at hvis man kan få den isoleret, så opløses gruppen og en mere 

normal adfærd indtræffer.   

 

Ole takkede Bjarne for konstruktive indspark til det fortsatte arbejde i for børn og unge i Grindsted og Uggerhalne. 

 

Anna Karmisholt og Ole Schwarz gav en kort tilbagemelding på spørgeskemaundersøgelsen, hvor følgende grupper 

har været spurgt om deres tilfredshed med de eksisterende tilbud og om hvilke nye, de kunne ønske sig: Børn i 

dagplejen, børn i børnehaven, børnene i o. til 6. klasse og børnene i 7. til 9. klasse. Undersøgelsen viste en generel 

tilfredshed med de eksisterende aktiviteter, som det lokale foreningsliv tilbyder. Hertil kom en lang række af ønsker 

til nye aktiviteter, som efterfølgende blev drøftet. 

 

De 20 deltagere blev inddelt i tre grupper, som hver tog fat på hovedspørgsmålet samt en række underspørgsmål. 

Hovedspørgsmålet var: ”Hvad kan lade sig gøre (hvad kan vi etablere) af de ønsker, som er kommet frem i under-

søgelsen”? 

  

Tilbagemeldingen fra gruppernes drøftelse resulterede i følgende: 

 Lene Holt Nielsen fra Kirken vil forsøge at etablere noget kor/musik/bevægelse i perioden april – septem-

ber, hvor hun mente, at der var en pause i skolens aktiviteter inden for dette område. Lene arbejder videre 

med dette projekt. 

 FDF er i gang med at planlægge ”Legens dag” lørdag den 7. september. På nuværende tidspunkt forventer 

FDF at lave en ”rulleskøjtedag” i skolegården, lave forskellige boder, kulørte lamper etc. FDF vil meget ger-

ne lave dette sammen med andre foreninger. Lone Nielsen arbejder videre med projektet. 

 Bo Hovgaard fra Borgerforeningen sagde, at foreningen sammen med de øvrige foreninger forventer at 

gennemføre KRAMDAGEN lørdag den 26. oktober. Bo arbejder videre med dette projekt. 

 Christian Jensen og Kamilla fra Ungdomsklubben foreslog, at de kunne arbejde med at etablere en ”Com-

puterfestival” i samarbejde med forældre/frivillige. Christian arbejder videre med dette projekt. 
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 Gruppen (1) pegede på muligheden af at lave ”Rollespil”. Det er en opgave, som kræver planlægning og 

ressourcer. Ungeudvalget skal undersøge muligheden herfor.   

 Gruppe 2 ønskede at Ungdomsklubben og dens aktiviteter bør være mere synlig. Foreslog, at der laves en 

”Åbent hus-dag” for forældre og andre interesserede. Christian har sagen. 

 Gruppe 2 ønskede, at der arbejdes videre med at sikre to åbningsdage. Én for 6. klasse og én for 7. – 9. 

klasse. Ungeudvalget arbejder videre med sagen, der dog er vanskelig, dels fordi børnene skal være 13 år 

for at komme i klubben, dels fordi Aalborg Kommune gennem de seneste 3-4 år har barberet ca. 1 mio. af 

budgettet hvert år (Ifølge Bjarne Hansen). 

 Gruppe 2 pegede på, at der mangler et decideret forsamlingshus i lokalområdet og spurgte til, om Ung-

domshuset kan anvendes hertil. Ungegruppen undersøger;   

 Gruppe 2 ønskede at få undersøgt, om der kan etableres legeplads for dagplejens børn. Ungeudvalget ar-

bejder sammen med dagplejen videre med denne sag.  

Der blev peget på, at det er vigtigt, at der er ansvarlig forsikring bag, af hensyn til eventuelle ulykker. 

 Simon Madsen påtog sig opgaven med at lave en idrætsdag, hvor flere forskellige idrætsdiscipliner bliver 

præsenteret. 

 Norman Kristiansen sagde på gruppe 3´s vegne, at der generelt er mange gode aktiviteter i Grindsted, men 

at der er mangler for børn fra 5. – 9. klasse. 

 Gruppe 3 ønsker at få undersøgt, om andre end Ungdomsklubben må bruge Ungdomshuset. Norman un-

dersøger og vender tilbage med en status. 

 Inger Posselt fra GSK Gymnastik oplyste, at afdelingen vil forsøge igen at få etableret springgymnastik, 

som ikke har været på programmet i 2012-2013. Inger og GSK Gymnastik går videre med sagen. 

 FDF pegede på, at der bør etableres en såkaldt ”Pangtur”, hvor der virkelig sker noget. Kunne være noget 

med, at 6. klasse inviterer deres følgesvend fra 0. klasse med. Per Nielsen er projektejer; projektet bør la-

ves i samarbejde med andre foreninger. 

 Christian Jensen fra Ungdomsklubben pegede på at der fx kan laves et mountainbike-hold, som kører en 

række turer i Hammer Bakker. Christian har projektet. 

 Else Marie Politowski pegede på muligheden for at lave en ”Oplevelsestur/-nat” hos Forsvaret i Nørresund-

by. Else Marie har sammen med Ungeudvalget projektet. 

 Steen Ovesen pegede på, at det er muligt via Søren Kærgaard, Kram at få kontakt til trænere, som kan 

komme og vise forskellige idrætsdiscipliner. Ungeudvalget har projektet. 

 Sten Ovesen pegede ligeledes på muligheden af at få forskellige Ungdomsskoler til Grindsted for at vise 

eksempler på deres undervisningskompetencer. Steen har dette projekt. 

 

Generelt var der enighed om, at Ungeudvalget er ansvarligt for at der arbejdes videre med de projekter, hvor der ik-

ke er en udpeget projektleder. Projektlederne blev opfordret til at give Ungeudvalget tilbagemeldinger på, hvordan 

de enkelte projekter forløber. 

 

Afslutningsvis takkede Ole for det gode samarbejde og for engagementet med det fælles projekt: at fortsætte med 

foreningernes eksisterende og gode aktiviteter og arbejdet med at skabe nye aktiviteter for børn og unge i Grind-

sted og Uggerhalne.  

 

 


