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Mødedeltagerne samt lægges på hammernyt.dk

Næste møde:

Onsdag den 11. juni kl. 19 hos Ole Peter Jacobsen

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 20. november 2013
- Alle har gennemset hammernyt.dk for fejl, mangler og muligheder.

Udsendt & udleveret materiale:

Dagsorden:

Møde nr.:

1, 2014

Tidsrum:

19 – 21
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Godkendelse af dagsorden

Alle

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 19. februar

Alle

3.

Nyt fra Borgerforeningen

4.

Tilbagemelding fra de 5 udvalg + fra LAK & ”Projekt Hammer Bakker”.

Ole Peter

- Cykelstiudvalg
- Byudvikling & Byforskønnelse
- Mosen
- Gadekæret (afventer)
- Fartdæmpende foranstaltninger & Byporte
- Udstykning af grunde øst for Tranevej
- Landparceller v/ Hammervej
- Indstilling til ”Årets Bygværk 2013”
- Møde med stadsgartner Kirsten Lund Andersen
- Rundkørsel Nord for Uggerhalne

Bendt
Ole S & Poul

- Ungeudvalg
– Status på nye projekter: Skater-, Beach Volley- og BMX-bane
- Temadag 3. juni

Gita

- Lokalhistorie
- Hjemmeside
- ”Projekt Hammer Bakker”
- LAK

Poul

5.

Poul
Ole S
Ole Peter

Samarbejde med Grindsted Skole - Status, deltagere
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Samrådets generalforsamling
- Dato
- Dagsorden
- Sted
- Hvem er på valg - Gita, Ole S & Majbritt
- Dirigent?
- ”Sulsted-modellen”?
- Beretning/beretninger (udkast til Ole D) + fra projektledere).

8.

HammerNyt

9.

Landsbypolitik 2014 - 2017

Ole S

10.

Per Bachmanns forslag: ny købmand i Grindsted

Ole S

11.

Eventuelt

Alle

12.

Næste møde

Alle

Pkt.

Resultater / aftaler / konklusioner

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
Godkendelse af referat fra mødet den 20. november 2013
Referat blev godkendt
Nyt fra Borgerforeningen
Ole Peter redegjorde kort for Borgerforeningens situation og nævnte bl.a.:
- at der afholdes generalforsamling den 12. marts
- at det tyder på, at der er interesserede borgere til bestyrelse og arbejdsgrupper
- at den nyligt afholdte fastelavnsfest var godt organiseret med ca. 85 deltagende børn.
- at der endnu ikke er fundet en ny redaktør til HammerNyt; der er et par emner, der skal
spørges. Det grafiske arbejde tænkes indkøbt.

2.
3.

4.

Ole D

Ole P & Ole S

Ansvarlig

Tilbagemelding fra de 5 udvalg + fra LAK
- Cykelstiudvalg
Bendt orienterede om aktiviteter, der er gennemført siden sidste bestyrelsesmøde:
Brevveksling med embedsværket om næste skridt efter at cykelstien er sat på AKs budget
med 1 mio. kr. i 2014, 1 mio. kr. i 2015 og 11 mio. kr. i 2016.
Bendt G., Ole Dahl og Lasse Breddam holdt den 3. marts møde med embedsmænd fra Trafik & Veje. Resultatet af mødet blev, at embedsmændene i Trafik & Veje vil udfærdige en
”ordre” til Peter Søderlund i Planlægningsafdeling om at få udarbejdet en grovskitse for cykelstiprojektet. Skitsen vil blive søgt færdiggjort senest 4. kvartal 2014.
Herefter er Cykelstiudvalget plan, at presse på for at få udarbejdet en detaljeplan samt start
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Deadline

Bendt

Marts

af anlægsprojektet i 2015. Færdiggørelse af cykelstien bør kunne ske primo/medio 2016.
Bendt forelagde en ide fra Cykelstiudvalget om i efteråret at holde et ”Din By-arrangement”,
hvor relevante rådmænd skal inviteres (Skole og Landdistrikt samt Teknik & Miljø).
Baggrunden er dels et ønske om at markere flere ”fødselsår”: Skolen 280 år, Hallen 35 år og
naturbørnehaven 25 år. Dels et ønske om at vise byerne, deres aktiviteter (eksisterende og
planlagte) 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.
Bestyrelsen bakkede initiativet op og bad Cykelstiudvalget om hurtigst at udarbejde en grovskitse for ”Din By-arrangementet”, forelægge den for Samrådet for herefter at nedsætte en
arbejdsgruppe, helst med repræsentanter for foreningslivet. Arbejdsgruppen detaljeplanlægger og gennemfører.
- Byudvikling & Byforskønnelse
- Mosen
Udvikling af området drøftes på et kommende møde med stadsgartneren.
- Gadekæret (afventer)
Udvikling af området drøftes på et kommende møde med stadsgartneren.
- Fartdæmpende foranstaltninger & Byporte
Projektets videre forløb drøftes på et kommende møde i udvalget for Byudvikling &
Byforskønnelse.
- Udstykning af grunde øst for Tranevej
- Landparceller v/ Hammervej
Vedrørende udvikling af byggegrunde i Grindsted (arealet øst for Tranevej og syd for
Uggerhalnevej) er området nævnt i ”Hovedstruktur 2013 - en Fysisk Vision 2015 for
Aalborg Kommune”: ”Grindsted betragtes i Hovedstruktur 2013 som en oplandsby, der skal have frihed

Ole S. &
Poul

Ole S &
Ole Peter

og fleksible rammer til at kunne rumme en lokal forankret udvikling tilpasset byens struktur, identitet og
størrelse. Aalborg Kommune er derfor indstillet på at gå i dialog med lokale kræfter om konkrete lokalt
forankrede og lokalt tilpassede projekter.”

Ole S og Ole Peter kontakter ejer af området for at tilbyde Samrådets støtte og hjælp til
at få et byggemodningsprojekt gennemført.
Det samme gælder for landparcellerne på Hammervej.
- Indstilling til ”Årets Bygværk 2013”
Der er indkommet forslag, som drøftes på et kommende møde i udvalget for Byudvikling
& Byforskønnelse.
- Møde med stadsgartner Kirsten Lund Andersen
Ole S meddeler stadsgartneren, at vi gerne vil deltage i et indbudt møde.
- Rundkørsel nord for Uggerhalne

Poul Dahl, marts 2014

Side 3 af 6

Ole S &

Marts/

Ole P

april

Ole S

7. marts

MØDEREFERAT
Bestyrelse
Pkt.

Resultater / aftaler / konklusioner

Ansvarlig

Deadline

Rundkørslens beplantning og vedligehold drøftes på et kommende møde med
stadsgartneren.
- Ungeudvalg
Gita, Majbritt & Ole S omtalte en række projekter, som udvalget arbejdet med:
- Der er givet byggetilladelse til Skater-, BMX-, Beach Volley-bane.
- Der er søgt sponsorpenge til projektet:
- AKA har givet 35.000 kr.
- Tuborgfondet har givet afslag
- Kronprins Frederiks Fond; her er søgt 40.000 kr. Svar i foråret
- LOA fondet; Her er søgt 40.000 kr. Svar i foråret
- 5. juni fondet: Her er søgt 30.000 kr. Svar i foråret
Ungeudvalget sætter hurtigst muligt gang i anlæg af BMX- og Beach Volley-bane.

Gita &
Majbritt

Ungeud-

Forår

valg

- Temadag gentages og gennemføres den 3. juni. Udvalget og Ole S planlægger dagen.
- Ungdomskole: Der er bevilget yderligere 10 åbningsdage før og efter nytår 2013
- Lokalhistorie
Der er yderligere to lokalhistoriske artikler klar til at blive lagt på hjemmesiden. Venter på et
gunstigt øjeblik, hvor der ikke er så stor trafik på hjemmesiden.
Carl Hertz har skrevet artikel om Missionshuset i Grindsted. Venter på billedmateriale. Offentliggørelse forventes at ske i maj.
Svend Eli Jensen, Vodskov har skrevet artikel om Baptistmenigheden og kirken i Kinnerup.
Tidspunkt for offentliggørelse kendes endnu ikke.
Herluf Ellersgaard Nielsen skriver om jernbanen Vodskov - Uggerhalne – Østervraa. Tidspunkt for offentliggørelse kendes endnu ikke.
Der er planlagt artikler om bl.a. mejeriet, om køb af missionshuset i slutningen af 1970’erne
og omdannelse til Ungdomsskole og om Bendt Grønborgs el-forretning.

Ungeud-

Forår

valg

Poul

Løbende

Arkivmateriale fra FDF ligger hos Henning Bitch, Poul indhenter materialet, der skal afleveres til Horsens-Hammer Hjemstavnsforening. Hertil kommer materiale fra Cecilie Nielsen,
som har doneret interviewmateriale til Poul/Samrådet.
Fotomateriale er endnu ikke afleveret.
- Hjemmeside
Poul gav en ultrakort status for hjemmesiden - vi skal huske at bruge hjemmesiden! Det
blev besluttet, at Poul får pris på tæller på hjemmesiden

Poul

- Projekt Hammer Bakker
Ole S omtalte kort enkeltaktiviteter i projektet, heriblandt indvielse af Hærvejsruten, der sker
den 24. maj. Rådmændene Hans Henrik Henriksen og Mads Dueholm deltager. Endvidere
omtalte Ole S generalforsamling, der afholdes 13. maj med foredrag om Hærvejen.

Ole S

- LAK

Ole S
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Ansvarlig

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 derfor ikke behov for at være medlem.
Samarbejde med Grindsted Skole - status, deltagere
Samarbejdet er indledt på afgået inspektør Steen Ovesens foranledning. Hans ønske var, at
Samrådet skulle være behjælpelig med at skaffe sponsorkroner, så der, til det påtænkte skolebyggeri, kunne inkorporeres et såkaldt kulturcenter, indeholdende en aula, som kunne
rumme alle elever og uden for skoletiden kunne anvendes som lokalsamfundets forsamlingshus.
Samarbejdet, der blev indledt primo 2014; er sat på stand by indtil ny inspektør er på plads.
Samrådet er repræsenteret ved Ole Schwarz, Lasse Breddam, Ellen Høgh og Poul Dahl.
Ole S indkalder Samrådets repræsentanter til en forsnak om vores mål og strategi.
Status på økonomi
Ole D gennemgik regnskab for 2013. Regnskabet blev godkendt og medsendes Ole S’ beretning til AK.
Ole D orienterede om betingelserne for den udbetalte støtte fra AKA-puljen, idet projektet
skal være afsluttet senest 12/6 2014. Hvis ikke dette bliver tilfældet, skal pengene tilbagebetales. Der er dog mulighed for ansøgning om dispensation.
Forberedelse af Samrådets kommende generalforsamling april/maj
- Dato – 21.5.2014, kl. 19.00
- Dagsorden – Poul Lægger på hjemmesiden. Ole sender til pressen.
- Sted – Sognegaard søges bestilt
- Hvem er på valg - Gita (modtager ikke genvalg), Ole S (modtager genvalg) & Majbritt (modtager

Deadline

Ole S

Ole S

Marts/
april

Ole Dahl
Ole S

Marts

Alle

Poul &

På web

Ole S

ikke genvalg)

- Dirigent? Lasse Breddam invilget
- Ændring af vedtægter – vi foreslår ingen ændringer
- Beretning/beretninger – Ole S´ korte beretning til Ole D sendt til alle
- Beretning fra projektledere til Ole S hurtigst
Ole S indbyder foreningerne til at deltage i Samrådets generalforsamling.
Ole S taler med Jørgen Møller, Ole Dahl med Anker Lohman om at holde et foredrag som
indledning til generalforsamlingen.

Ole S
PLer
Ole S

Maj
Ole S &
Ole D

8.

9.

Der var enighed om, at der til næste års generalforsamling bør være en interessant indlægsholder. Kunne være i form af halvvejsmøde med politikere; en ide, der kom frem under borgermødet i efteråret 2013.
HammerNyt
Bladets situation blev drøftet og forskellige ideer til at sikre fortsættelse fremkom. Hjemmesiden kan bruges til nyheder og historier fra lokalsamfundet, men under alle omstændigheder
er der brug for en redaktør. Se pkt. 3
Landsbypolitik 2014 - 2017
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Vi har modtaget udkast til indhold, som er fremkommet på møder med Samråd. Disse forslag skal embedsmænd indskrive i et forslag til Landsbypolitik. Når forslag fremkommer, vil
det blive drøftet på førstkommende bestyrelsesmøde.
Per Bachmanns forslag: Ny købmand i Grindsted
Samrådet følger op på en ide fra Per Bachmann om at få etableret en form for ny købmandsforretning, hvor varer fra et internetselskab kan bestilles og hentes.
Bendt Grønborg og Ole Dahl tager kontakt til Per for et besøg hos en eksisterende forretning
i Alken ved Skanderborg.
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.
Næste møde
Onsdag den 11. juni kl. 19 hos Ole Peter Jacobsen
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