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Emne:

Samråd Grindsted & Uggerhalne
Bestyrelsesmøde

Sted:

Hos Ole Peter Jacobsen, Tranevej 1, Grindsted

Dato:

Torsdag den 12. juni

Deltagere:

Bendt Grønborg, Ole Dahl, Ole Schwarz, Ole Peter Jacobsen & Poul Dahl

Afbud:

Villy Aagaard Nielsen

Indkalder:

Ole Schwarz

Mødeleder:

Ole Dahl

Møde nr.:

2, 2014

Tidsrum:

19 – 21

Referent:

Poul Dahl

Referat til:

Mødedeltagerne samt lægges på hammernyt.dk

Næste møde:

Onsdag den 27. august kl. 19 i Sognegården

Formål:

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 5. marts 2014
- Alle har gennemset hammernyt.dk for fejl, mangler og muligheder.

Udsendt & udleveret materiale:

Pkt.

Resultater / aftaler / konklusioner

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
Godkendelse af referat fra mødet den 5. marts
Referat blev godkendt
Konstituering i den nye bestyrelse
Ole Schwarz fortsætter som formand
Ole Dahl fortsætter som kasserer
Poul Dahl fortsætter som sekretær
Villy Aagaard Nielsen blev valgt til næstformand
Bendt Grønborg medlem
Ole Peter Jakobsen fortsætter som kontaktperson til LAK
Generalforsamling - Opfølgning på G
God foredragsholder - form gentages i 2015
Ole Dahl sender Anker Lohmann Hansens PDFér til bestyrelsen
Eksemplarisk gennemført generalforsamling med godt 40 deltagere
Husk at få taget foto undervejs i generalforsamlingen
Nyt fra Borgerforeningen
Ole Peter nævnte bl.a.:
- Køb af 3 meget tunge bord-/bænkesæt til Værestedet
- at Værestedets bålplads og ”hytter” renoveres sommer 2014
- at legeredskaber er malet på legeplads i Uggerhalne.
- at det går godt med at få kontingent ind.
- at der ikke er fundet en ny redaktør til HammerNyt; måske er en kandidat klar sommer
2015.

2.
3.

4.

5.
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6.

Tilbagemelding fra de 5 udvalg + fra LAK
- Cykelstiudvalg
Bendt gav en kort status for ”Byernes dag”, hvor baggrunden er dels et ønske om at markere flere ”fød-

Deadline

Bendt G

selsår”: Skolen 280 år, Hallen 35 år og naturbørnehaven 25 år. Dels et ønske om at vise byerne, deres aktiviteter(eksisterende og planlagte), erhvervs- og foreningsliv frem både for borgerne og for potentielle borgere: ”Se på
Grindsted og Uggerhalne - to aktive bysamfund ved Hammer Bakker, et godt sted at bo”.
Samtidig vil vi vise politikerne, at det er godt, at de prioriterer vores skole, nye fritidsaktiviteter (bl.a. Multibane, Skater-, Beach Volley- og BMX-bane) og cykelsti for vore børn.

Foreløbigt materiale vedhæftes referatet (Mødereferat fra sidste møde, oplæg til dagsprogram og aktivitetsliste).
- Byudvikling & Byforskønnelse
- Mosen
Udvikling af området drøftes på et kommende møde med stadsgartneren. Lågen mod øst
er vanskelig tilgængeligt. Hulvejen er vanskelig passabel. Der går skotsk højlandskvæg
med tyr på området. Nu tør vist kun få beboere komme i området!
- Gadekæret (afventer)
Udvikling af området drøftes på et kommende møde med stadsgartneren. Gadekæret bør
gøres ren. Hækken mod vejen fjernes.
- Planter ved paddehattene.
Der plantes ved paddehattene i Uggerhalne og Grindsted.
- Fartdæmpende foranstaltninger & Byporte
Der er gennemført fartmåling, som resulterer i, at Trafik & Veje ikke ønsker at etablere
fartdæmpende foranstaltninger. Projektets videre forløb drøftes på et kommende møde i
udvalget for Byudvikling & Byforskønnelse.
- Udstykning af grunde øst for Tranevej
Vedrørende udvikling af byggegrunde i Grindsted (arealet øst for Tranevej og syd for
Uggerhalnevej), som Samrådet er yderst positiv overfor, var der en længere drøftelse af
hvilken støtte Samrådet, inden for dets rammer, kan give ejeren. En støtteerklæring til
ejeren blev forelagt, drøftet, revideret og efterfølgende sendt til ejeren af jordstykket.
- Møde med stadsgartner Kirsten Lund Andersen den 13. juni
Ole S, Ole Kjær og Ole Peter Jakobsen deltager.
- Rundkørsel nord for Uggerhalne
Rundkørslens beplantning og vedligehold drøftes på et kommende møde med
stadsgartneren.
- Legeplads for de mindste
Etablering bag sognegården drøftes på et kommende møde med stadsgartneren.
- Ungeudvalg
Ole S omtalte en række projekter, som udvalget arbejdet med:
- Der er sponsorpenge til Skater-, BMX-, Beach Volley-bane.
- Der er søgt til projektet:
- AKA har givet 35.000 kr.
- Tuborgfonden, afslag
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- Kronprins Frederiks Fond; søgt 40.000 kr. Afslag
- LOA fondet; søgt 40.000 kr. Svar afventer.
- 5. juni fondet: søgt 30.000 kr. Afslag
- Spar Nord Fonden; søgt 40.000 kr.
Ungeudvalget sætter hurtigst muligt gang i anlæg af BMX- og Beach Volley-bane.
- Temadag aflyst.
- Nyt medlem er Jakob Sloth Lassen, FDF
- Lokalhistorie
Der er ikke arbejdet i udvalget siden sidste møde.
Der er behov for nye medlemmer. Ole Peter Jakobsen spørger Herluf Ellersgaard Nielsen,
Uggerhalne. Sverri Johannsen spørges også.
- Hjemmeside
Poul gav en ultrakort status for hjemmesiden - vi skal huske at bruge hjemmesiden! Forskellige udvidelsesmuligheder blev drøftet. Poul undersøger.
- Projekt Hammer Bakker
Ole S omtalte kort enkeltaktiviteter i projektet, heriblandt indvielse af Hærvejsruten, hvor der
var stor tilslutning, ca. 200.
Projektet planlægger 8 naturture til efteråret.
- 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.
Samrådet har ikke behov for at være medlem.
7.

Samarbejde med Grindsted Skole - status, deltagere
Samrådets ønske til et nærmere samarbejde med skolen er primært være behjælpelig med
at skaffe sponsorkroner, så der, til det påtænkte skolebyggeri, kan inkorporeres et såkaldt
kulturcenter, indeholdende en aula, som kunne rumme alle elever og uden for skoletiden
kunne anvendes som lokalsamfundets forsamlingshus..
Samrådet er repræsenteret ved Ole Schwarz, Lasse Breddam, Ellen Høgh og Poul Dahl.
Der har været et indledende møde med Søren Kold Madsen, hvor det blev besluttet at invitere rådmand Tina French Nielsen, som kommer den 20. august for at besøge Grindsted Skole. Rådmanden kommer også den 25. oktober til Byernes Dag-arrangementet.

8.

Møde med rådmand Hans Henrik Henriksen, Teknik den 20. august hos Lasse Breddam (rådmand kommer ikke til Byernes Dag).
Cykelstiudvalget har inviteret rådmanden - vi glæder os til endnu et dagligstuemøde med en
politiker og kunne præsentere byerne og deres aktiviteter.
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9.

Status på økonomi
Ole D gennemgik kort bevægelser på regnskabet siden 1.1.2014

Ole Dahl

10.

Møde med de 45 øvrige Samråd den 7. maj & 11. juni.
Ole S. orienterede kort fra to møder: den 7. maj og den 11. juni, hvor der bl.a. var drøftet
Regnvandskloakering (parallelkloakering), L.andsbypedelordning, internetopkobling og AKs
nye indkøbspolitik, hvor der ikke længere købes lokalt!
Ole rundsender referat fra møderne.
Landsbypolitik 2014 - 2017
- Kommer til høring efter den 11. juni - sendes til ud Samrådets bestyrelse. Der er deadline
for tilbagemelding til AK den 29. august hvorfor næste bestyrelsesmøde holdes den 27. august. Vi inviterer de øvrige foreninger til dette møde, der holdes i Sognegården. Ole bestiller
Møde med Samrådene omkring Hammer Bakker om Landsbypolitikken
Ole S inviterer formænd fra de øvrige Samråd omkring Hammer Bakker til en drøftelse af
Landsbypolitikken
”Alkenmodellen”: Internetbrugs i Grindsted.
Bendt Grønborg orienterede om besøg hos internetbrugsen i Alken ved Skanderborg, som
han, Per Bachmann og Ole Dahl havde været på.
Forretningen er en onlinebutik, hvor der er butikslokaler i Alken. Kunder bestiller og betaler
varer hos OSUMA-kæden. Varerne pakkes ud i Alken og lægges på køl, hvor det er nødvendigt (OSUMA sponseret køleanlæg).
Varerne pakkes herefter til den enkelte forbruger. Butik passes af frivillige. Der er bibliotek
og Cafehjørne i butikken.
Kunderne giver en overpris på 10%. 7% kommer tilbage til butikken, som køber letomsættelige varer til videresalg for beløbet.
Beslutning om næste skridt tages op på næste møde.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

Vindmøller ved Kjellingbro
Ole s modtaget bekræftelse på Samrådets indsigelse fra Brønderslev kommune.
Drøfter videre på næste møde
Indbydelse fra Vodskov skole om møde til alle interesserede den 30/6
(Ole har sendt den videre til de GIF & GSK, FDF, Rideklub, ungdomsklub & Grindsted skole)
Eventuelt
- Ole Peter har foreslået, at Samrådet arrangerer en studietur til Thorup, hvor der foregår et
væld af aktiviteter. Vi kan lære heraf.
Ole Peter tager initiativ til arrangementet.
- Sommerfest 2014. Vi er ansvarlige for ”Syng-Sammen-I-Teltet” torsdag den 21. august. FDF klarer baren. Vi skal endvidere hjælpe med telt op/ned.
- Hjertestarter ud ad hallen og ny op i Uggerhalne. Bo Hovgaard har begge opgaver.
Næste møde
Onsdag den 27. august kl. 19 i Sognegården
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