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Emne: Samråd for Grindsted og Uggerhalne - Generalforsamling  2014 

   

Sted: Sognegaarden, Grindsted 

Dato: Onsdag den 21. maj 2014 Tidsrum: 19 – 21  

Deltagere:  Samrådet: Majbritt Sudergaard, Gita Mogensen, Bendt Grønborg, Ole Dahl, Ole 

Schwarz, Ole Peter Jacobsen, & Poul Dahl; hertil godt 40 deltagere samt Charley Pe-

dersen og Bo Hovgaard Thomasen fra Borgerforeningen. 

Fraværende: Ingen 

Indkalder: Ole Schwarz   Referent:  Poul Dahl 

Referat til: Deltagene samt: Grindsted Vandværk ved Arne Nielsen; Uggerhalne Vandværk ved 

Jørn Toldbod; Grindsted Skole ved Søren Kold Madsen; 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 Lone Nielsen. 

Dagsorden: 

A. Valg af ordstyrer og dirigent  

B. Formandens beretning (Ole Schwarz) 

C. Udvalgenes beretning 

- Cykelstiudvalg (Bendt Grønborg) 

- Ungeudvalg (Gita Mogensen) 

- Lokalhistorie (Poul Dahl) 

- Byudvikling & Byforskønnelse (Poul Dahl & Ole Schwarz) 

- Velkomstfolder & Hjemmeside (Poul Dahl) 

- ”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 Schwarz, Gita Mogensen og Majbritt Sudergaard er på valg. 

Ole Schwarz er villig til genvalg; Gita Mogensen og Majbritt Sudergaard ønsker ikke 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 

Generalforsamlingen blev indledt med spisning, hvortil 35 havde tilmeldt sig. 

Herefter bød Samrådets formand, Ole Schwarz velkommen til generalforsamlingen og indledte, inden den 

formelle del af generalforsamling gik i gang, med at uddele Samrådets pris for ”Årets Smukke Byggeri 2013” 



MØDEREFERAT 

GGeenneerraallffoorrssaammlliinngg  

 

 

Poul Dahl   Side 2 af 6 

Referat fra Generalforsamlingen 

til ejerne af Grindstedvej 18 i Uggerhalne, Helle Christensen og Kaj ??. 

Ole Schwarz anførte, at den renovering der i 2013 er gennemført af hus og have på Grindstedvej 18 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.18. 

Ole Schwarz citerede fra en af indstillerne: ”Til Samrådets pris for godt og smukt byggeri - her til tilbygning 

og renovering i 2013 - foreslås det, at prisen går til ejendommen Grindstedvej 18 i Uggerhalne. 

Det bestående stuehus er renoveret, ny karnap er lempeligt og smukt tilbygget, indkørslen afstemt til det ny-

anlagte haveparti ud mod byens hovedfærdselsåre, så alle, gående og kørende, bemærker det anlagte. 

Alt afsluttes i 2013, så landsbyrummet i Uggerhalne beriges med dette visuelle, renoverede byggeri og 

smukke haveanlæg, der gør, at forbipasserende viser interesse, og måske tænker: her vil jeg gerne bo.”  

Herefter overrakte Ole præmien, en stentøjsplakette fremstillet af vores lokale kunstner, Margit Plougstrup, 

til Helle og Kaj. 

 

Efter spisningen introducerede Ole Schwarz aftenens foredragsholder Anker Lohmann-Hansen, ekstern lek-

tor ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet og mangeårigt medlem af LAK (Sammenslutning af 

Landsbyer i Aalborg Kommune). 

Anker Lohmann talte levende og inspirerende om Livet i landsbyerne, om det positive ved at bo i landsbyer, 

men også om de udfordringer, landsbyerne står overfor. Herunder om udviklingen i landsbyerne, der både 

kan være udsat for affolkning og ”forgubning” contra udviklingen i de store byer, hvor befolkningstallet øges; 

i vores region gælder dette specielt for Aalborg.   

Anker Lohmann pegede på, at det er vigtigt, at der er aktive ildsjæle i landsbyerne, der arbejder for disses 

udvikling: sikre skole, forretninger, levende foreningsliv, nye boliger, herunder ældreboliger, transportmulig-

heder, erhvervsudvikling, herunder fornuftige forhold for landbruget, kunst og kulturelle aktiviteter.   

 

Ad A. Valg af ordstyrer og dirigent 

Lasse Breddam blev valgt. Lasse konstaterede herefter, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. 

Ad B. Formandens beretning 

 

Ole Schwarz aflagde beretningen, som kan læses på vedhæftede fil - Formandens beretning 2014. 

Ole fremhævede et generelt fornuftigt samarbejde med Aalborg Kommune, som dog kan være forskelligt 

fra forvaltningsgren/afdeling til forvaltningsgren/afdeling.  

Et evalueringsarbejde mellem Samrådene (Ole deltog) og Aalborg kommune resulteret i et oplæg til æn-

dret og forhåbentlig forbedret samarbejdsforhold. 

Bussagen blev afsluttet med et acceptabelt resultat; Projekt Hammer Bakker gennemfører en række for-

skellige, velbesøgte aktiviteter i bakkerne; Velbesøgt Valgmøde/Borgermøde i efteråret 2013;  

Grindsted Skoles nybyggeri: Samrådet har nedsat en arbejdsgruppe (Ellen Høegh, Lasse Breddam, Ole 

Schwarz & Poul Dahl), som sammen med skolen - ny skoleleder Søren Kold Madsen - og skolebestyrelsen 

skal arbejde for at få etableret et ”Kulturhus” eller forsamlingshus i tilknytning til byggeriet. Gruppen skal sø-

ge at skaffe økonomi til bygningen. 
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Referat fra Generalforsamlingen 

Ole fremhævede at Samrådets forskellige kompetencer er en styrke for arbejdet og inviterede til, at borgere 

kan deltage i aktiviteter uden nødvendigvis at deltage i mødeaktiviteter.    

       

Ad C. Udvalgenes beretning 

 

Cykelstiudvalg  

Bendt Grønborg er projektleder i udvalget. 

Der er sket rigtig meget siden sidste års generalforsamling: 

Cykelstiudvalget har virkelig gjort en stor indsats, som har givet resultat. 

Vi fik ”banket” cykelstien mellem Uggerhalne og Vodskov ind blandt top 10. 

Vi fik åbnet politikernes øjne for vigtigheden af sikker skolevej for vore børn m.m. 

På min fødselsdag 28/9 fik vi bevilget cykelstien til Vodskov, ikke kun fra Uggerhalne, men hele vejen fra 

Grindsted. 

Vi er ikke færdige, før vi kan lave et ”brag” af en indvielse. 

Dernæst, at vi kan udråbe byerne som rigtige cykelbyer. 

Vi har siden bevillingen gennem møder og korrespondancer udøvet et konstant pres på forvaltningen for at 

få gang i projektet. 

Vi arbejder i øjeblikket på Byernes Dag – 25.oktober - en dag, hvor vi vil vise Grindsted & Uggerhalne frem 

og vise hvem vi er og hvad vi kan - formiddag har vi afsat til børn & unge. Vi får besøg af skolerådmand Tina 

French Nielsen regner med indlæg fra vores nye skoleinspektør m.m. Om eftermiddagen arbejder vi på at få 

besøg af Rådmand for Teknik og Miljø Hans Henrik Henriksen, der vil fremvise projektforslag for cykelstien. 

Derudover har vi mange overraskelser, udstilling m.m. 

Byernes Dag har til formål at holde gryden i kog, videreudvikle og synliggøre igangværende initiativer i lo-

kalområdet i relation til erhverv – skole – fritid og miljø. 

Vi har besøgt en meget aktiv by – Alken ved Silkeborg – der er i gang med aktiviteter, som kunne være ak-

tuelle i vore byer. Indkøb via nettet og lokal afhentning/udsalg - En ny brugsforening. 

Aalborg Kommune må oppe sig og bevise, at den kan se ud over Centerbyens grænse til småbyerne, som vi 

er nogle af! Jeg tror, det er nødvendigt, at vi er aggressive idealister og klør på ellers kører udviklingen uden 

om os - det vil vi ikke have, skal ske! 

Bendts beretning blev taget til efterretning. 

Ungeudvalg 

Gita Mogensen, er projektleder i udvalget.  

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! 
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Referat fra Generalforsamlingen 

Udvalget har i 2013 arbejdet med at sikre mere åbningstid i Ungdomshuset (10 ekstra klubaftener) samt 

penge til udenhus aktiviteter.  

Udvalget har været aktiv for at få etableret Multibanen. Udvalget arbejder lige nu med tre projekter: at få 

etableret en Skater-, en Beachvolley- og en BMX-bane. Der arbejdes med at skaffe finansiering. 

En temaaften for børn og unge blev gennemført den 4. juni i samarbejde med foreningslivet i lokalområdet, 

hvilket resulterede i, at efterspurgte aktiviteter blandt børn og unge blev gennemført i foreningerne. Tak for 

det! Udvalget søger samarbejde med Grindsted Skole 

Facebooksiden: Aktiviteter i Grindsted er startet. Udvalget mangler medlemmer, så Gita efterspurgte foræl-

dre til at indgå i udvalget. 

Gitas beretningen blev taget til efterretning. 

Lokalhistorie 

Poul Dahl er projektleder. 

Formålet med arbejdet er gennem interview og indsamling af materiale at kunne beskrive lokalområdets hi-
storie. Her tænkes på Grindsted, Uggerhalne, Kinnerup og omegn.  
Der er samlet yderligere materiale ind fra beboere, herunder billedmateriale og mange båndede interview fo-
retaget af bl.a. frk. Nielsen. Vi mangler fotomateriale, ligger du inde med foto fra Grindsted, Uggerhalne og 
omegn, skal du bare henvende dig. 

Der er nu offentliggjort yderligere en lokalhistoriske artikler på hjemmesiden og der ligger adskillige i pipeli-

nen og venter på udgivelse! 

Pouls beretning blev taget til efterretning. 

 
Byudvikling og Byforskønnelse. 

Består af Hans Stochholm, Ole Schwarz (projektleder), Margit Plougstrup, Marianne Ellersgaard, Ole Kjær 
og Poul Dahl.  
 
Udvalget har en lang liste over opgaver, der arbejdes med:  

 Det gælder bl.a. udstykningsplaner sydøst for Tranevej - er i gang 

 Samarbejde med Aalborg Kommune om renovering af Rundkørsel nord for Uggerhalne.  
                        Afsluttet 

 Mosen og Gadekærets renovering, Pågår.  

 Opstilling af Kunst, som er lykkedes med god succes - se lige hvor pænt det er blevet på 
                        trekanten i Uggerhalne/Kinnerup! Og de er ikke færdige endnu!   

 Hjertestarter ud ad hallen, og hjertestarter i Uggerhalne. Pågår. 

 Flere affaldsspande ved busstop i Grindsted & Uggerhalne er opsat. Pågår. 

 Fældning og Beskæring af træer i Uggerhalne er gennemført. 

 Lys ved busholdeplads på hjørnet Vodskovvej/Grindstedvej i Uggerhalne/Kinnerup. Pågår. 

 Etablering af Vejchikaner og Byporte - Der er lavet fartmåling. Den viser kort, at der køres for 
                        stærkt ind ud og ad Grindsteds øst. Vi arbejder videre med AK om en løsning.  

 Stadsgartneren besøger os i juni. Hun kommer for at følge op på udestående emner. Vi er 
                        meget tilfreds med dette samarbejde. 

 Vi har som sagt fortsat konkurrencen om ”Årets Smukke Byggeri 2013”. ”Vinderhuset” i 
                        Uggerhalne har fået overrakt prisen, Margit Plougstrups smukke stentøjsplakette. 

Ole & Pouls beretning blev taget til efterretning 

Hjemmeside & Folder 
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Referat fra Generalforsamlingen 

Kort om Samrådets hjemmeside - hammernyt.dk - kan vi sige, at det dels indeholder mange informationer 

om vores lokalområde. Dels er et forum, hvor vi hurtigt og rettidigt kan informere om aktuelle sager.  

At det virker, kan vi dels se på, at vi via Nyhedsmailen – mail som fortæller, når der er en Nyhed på hjem-

mesiden - når 61 faste abonnenter - en fordobling siden sidste år. 

Det er nok ikke imponerende, men vi har sat en turbolader på: Når vi sætter en nyhed på hjemmesiden, an-
noncerer vi den samtidig på Grindsteds Facebook-gruppe , hvor der er omkring 300 medlemmer. Og det 
hjælper - det har vi tal for. 
 
Vi har etableret en ”Tæller” på hjemmesiden, som viser antal besøgende på hjemmesiden.    
 
Det er ikke fuldstændigt lykkedes os at få gjort hjemmesidens Kalender til Byernes Kalender, men mange 
aktiviteter annoncere her. 
 
Folderen om Grindsted & Uggerhalne delte vi ud sidste år, den ligger bl.a. hos Nybolig i Vodskov; desuden 
har vi aftale med vandværkerne i Grindsted og Uggerhalne om, at de giver folderen til nye beboere.   

Pouls beretning blev taget til efterretning. 

Projekt Hammer Bakker 

Ole Schwarz gav en kort orientering om udviklingen i Projekt Hammer Bakker, hvor han og Ole Kjær repræ-

senterer Samrådet. Ole S fortalte bl.a., at: 

1) Projektet har nedsat en historiegruppe  

2) Projektet har nedsat en naturgruppe  

3) Projektet har nedsat en Sundhedsgruppe 

Generelt kører projektet godt, med mange interessenter involveret og med mange professionelt ledede na-

turture i Hammer Bakker.  

Oles beretning blev taget til efterretning. 

Hans Stochholm spurgte om cykelsti kommer til at gå gennem byerne. Bendt G svarede, at Aalborg 

Kommune præsenterer en grovplan/rute til efteråret. Vi vil arbejde for, at sti føres gennem byerne; alterna-

tivt, at der males striber. 

Hans s. spurgt til ældreboliger. Han mente, at borgerne burde spørges: Hvad vil I? Hvad har I brug for? 

Ole S. svarede, at Samrådet vil tage det spørgsmål op. 

 

En borger efterlyste at der på udvalgte steder blev sat bænk op, så ældre mennesker også kan bruge Ham-

mer Bakker. Der blev peget på hjørnegrunden ved Vandstedvej /”Den røde gård” med udsigt over mod Mø-

gelmosen. 

Der var ønske om, på centrale steder at få ryddet udsigtspunkter. Samrådet går videre med ideerne. 

Ad D. Kassereren fremlægger regnskab  

 

Ole Dahl fremlagde regnskabet, der viser et overskud på 13 kr., egenkapital på 24 kr. og henlæggelser på 

52. 011 kr. til projekter, heraf 35.000 kr. til Skater-, BMX- og Beach Volley-bane.  Regnskabet blev godkendt. 

 

Ad E. Behandling af indkomne forslag. 

Ingen forslag indkommet. 
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Referat fra Generalforsamlingen 

Ad F Valg af halvdelen af bestyrelsesposter og 1 suppleant (Ole Peter Jacobsen) 

Majbritt Sudergaard, Gita Mogensenog Ole Schwarz er på valg.  

 

Ole S. er villige til genvalg og blev valgt. 

Majbritt og Gita ønsker ikke genvalg. De indstillede på GIFs vegne Villy Aagaard Nielsen, Villy blev valgt. 

 

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 

Ole Peter Jacobsen oplyste, at HammerNyt ligger død. Der mangler en redaktør, som han efterlyste.  

Hans Stochholm nævnte, at han mente at have en kvalificeret mand til jobbet fra Uggerhalne; dog først til 

start sommeren 2015. 

Villy Aagaard Nielsen omtalte Vindmøllesagen fra Kjellingbroområdet - midt mellem Grindsted og Hjalle-

rup.. Villy opfordrede til, at der gøres indsigelse. Samtidig ville han på et nærtstående informationsmøde i 

Dronninglund protestere og pege på Hjallerup Enge som et passende vindmølleområde. Der kom flere ind-

læg mod vindmølleparken. Ole Schwarz sagde, at Samrådet har gjort skriftlig indsigelse og efterspurgt Aal-

borg Kommunes holdning. 

 

Hans Stochholm spurgte, om der er behov for overnatningsmulighed i forbindelse med den nye hærvejsru-

te i vores nærområde. 

Ole Schwarz pegede på, at ”Hærvejskommiteen” i Viborg måske kan svare. 

 

Afslutningsvis takkede Ole Schwarz de mange fremmødte borgere for tilslutning og kommentarer samt Las-

se Breddam for hans eksemplariske ledelse af Samrådets generalforsamling! 

 

 


