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Bestyrelse
Emne:

Samråd Grindsted & Uggerhalne
Bestyrelsesmøde

Sted:

Hos Ole Dahl, Grindsted

Dato:

Tirsdag den 1. september

Deltagere:

Ole Dahl, Ole Peter Jakobsen, Ole Schwarz, Villy Aagaard Nielsen & Poul Dahl

Afbud:

Bendt Grønborg

Indkalder:

Ole Schwarz

Mødeleder:

Ole Dahl

Møde nr.:

3, 2015

Tidsrum:

19 – 21

Referent:

Poul Dahl

Referat til:

Mødedeltagerne og hammernyt.dk

Næste møde:

Tirsdag den 10. november kl. 19 hos Poul Dahl

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 28. april 2015
- Alle har gennemset hammernyt.dk for fejl, mangler og muligheder.

Udsendt & udleveret materiale:

Pkt.

Resultater / aftaler / konklusioner

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
Godkendelse af referat fra mødet den 28. april
Referat godkendt
Nyt fra Borgerforeningen
OP omtalte Borgerforeningens opgaver ved sommerfesten, endvidere at ny redaktør for
HammerNyt forventer at gå i aktion primo 2016.
Kramdagen forventes atter gennemført i efteråret
Tilbagemelding fra de 5 udvalg + fra LAK & ”Projekt Hammer Bakker”
- Cykelstiudvalg
Bendt orienterede via mail om, eksproprieringsforhandlinger pågår - herunder at der forventes åstedsforretning hos berørte lodsejere i begyndelsen af juni, formentlig på tre forskellige
datoer. Efter udløb af høringsfrist vil jordarbejdet blive påbegyndt. Cykelstiudvalget drøfter
næste skridt.

2.
3.

4.

Ansvarlig

- Byudvikling & Byforskønnelse
- Mosen
Lågen mod øst er fortsat vanskelig tilgængeligt - vi har genspurgt hos Stadsgartneren om
den kan flyttes mod syd (længere op mod Uggerhalnevej) samt den lovede opsætning af
Bord-/Bænkesæt, Ole S og Jon har opgaven.
- Gadekæret
Blev indviet i forbindelse med sommerfesten - Vi mener fortsat, at hækken mod vejen bør
fjernes for at sikre bedst mulig indkig til det fine område. Opsætning af kunst blev drøftet,
Ole S undersøger hvad der findes i AK
- Fartdæmpende foranstaltninger & Byporte
Fartdæmpende foranstaltninger medtages i forbindelse med cykelstiprojekt.
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Ansvarlig

Byporte: Ole & Jon arbejder med sagen; er lige nu i infight med Teknik afdeling, en bøvlet
proces. Der er kommet et tilbud på 22.000 kr. for produktion af de 5 byporte. Der søges
fondsmidler til produktion af 5 byporte og 5 Hammmerhatte. Poul undersøger om Svend
Erik Thomsen kan skaffe træ og fremstille Hammerhattene samt pris.
- Udstykning af grunde øst for Tranevej
Udstykningen venter nu på, at processen med lokalplan forløber - ca. 1 år..
- Landparceller
Etablering af landparceller ved Hammervej. Drøftet med ejeren, som kontakter Samrådet,
når det bliver aktuelt.
Der blev spurgt til, om et område, der kan komme ud af lokalplan? Ejer skal kontakte AK
- Indstilling til ”Årets Bygværk 2015
Espelunden 6 blev præmieret. Det blev kort drøftet, om vi skal udvide adgangen til præmiering. Forskønnelsesudvalget udarbejder et forslag.
- Ungeudvalg
- Status på nye projekter: Skater-, BMX-, & Beach Volley-bane blev indviet den 22. 8. i
forbindelse med sommerfesten - stor søgning. Net til Beach-Volley er sponseret af AK.
Vedligehold af området blev drøftet. Ole S. drøfter sagen med Km Tøttrup i AK om
Landsbypedelordningen kan påtage sig opgaven.
Forsikring blev ligeledes drøftet. Ole S.: Hvis materiellet er i orden, er det forældrenes
forsikring, der er gældende. Hvis ikke, er Samrådet ansvarlig!!
Ungeudvalget tager sagen om legeplads for de mindste op på førstkommende møde.
Temadag om børn og unges forhold i Grindsted og Uggerhalne den 3. juni i Sognegården,
hvor kirken, foreninger, skolen, ungdomsklub og dagplejere deltog, fik et godt forløb.
Referat ligger på hjemmesiden.
- Lokalhistorie
Artikler under vejs:
- Jernbanen Vodskov- Østervraa
- Mergellejet i Kinnerup:
a) Via Det Danske Hedeselskab er en del materiale fundet, mest om tons og fotomateriale
b) Via arkivpakke om Hjallerup Mergelselskab, som ligger i Erhvervsarkivet i Aarhus.
- Vejnet i gamle, længst forsvundne dage - gennemgående og lokale veje
- Hvad en detektornørd dog ikke kan finde i den danske muld - ism. Sverri Müller-Joh.
- Fra Menighedshus til Ungdomshus
- Bendt & Rita Grønborgs El-forretning
- Møntfund i skolen i 1954 - hvad var det nu der skete.
Materialesamling:
- Uroksehorn
- Gl. kort
- Gl. bånd fra Cecilie Nielsen ved at blive overspillet
- Foto i Hjemstavnsforening
- Km-sten i Vodskov - hvor skal den placeres
Andet:
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- Asger Jorn i Uggerhalne
- Artikel om Uroksehorn publiceres i Horsens-Hammer årbog
- Hjemmeside
Hjemmesidens ”ansigtsløft” er markant. Der er godt 80 faste abonnenter på Nyhedsmailen.
Mange klikker ind, når vi offentliggør nyheder - Tælleren viser, at der er et halv hundrede
daglige brugere. Dette antal stiger kraftigt, når der udsendes nyhedsmail.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

Poul

- Projekt Hammer Bakker
Ole S omtalte aktiviteter, der gennemføres i efteråret.
Der søges 750.000 kr. til renovering af udkigstårnet
Der etableres udkigssteder i HB
Der sættes 2 stk. Bord-/Bænkesæt op
Ridestier i HB drøftes med AK
Kørsel med MB-cykler, her er reglerne uklare; skal veje og stier være ”egnet til cykling”!!
Kongevejen fra Vodskov til Hammer, her skal tomter og mindesten markeres.

Ole S

- LAK
Samrådet er blevet medlem, en årlig omkostning på 300 kr., vi skal samarbejde med
Borgerforeningen, som også er medlem. Ole S er vores kontaktperson ift. LAK

Ole S

Samarbejde med Grindsted Skole - status
Lasse Breddam er på Samrådets vegne med i bygningsudvalget. Alt tyder på, at vi får en
meget flot, velfungerende og sammenhængende skole. Der arbejdes pt. med indretning af
skolebygningerne.
Status på økonomi
Ole D gennemgik årets resultat til dato, som viser en saldo på 29.510 kr.
Status på Internetbrugs
Bendts mail om sagen blev kort berørt; tages op på næste møde

Ole S

Hundeskov
Ole Peter har undersøgt forskellige muligheder - negativt resultat indtil videre.
Eventuelt
Sommerfesten gik forrygende, et samlet overskud på omkring 30.000 kr., som skal deles
mellem 7 involverede foreninger og foreningsgrene. Samrådet modtager godt 4.000 kr. Samrådet var involveret i teltopsætning og nedtagning, samt arrangerede ”Syng sammen i Teltet”, med fornuftig deltagelse og en omsætning på ca. 2.400 kr.
Kan vi sørge for at bussen kører til Glashuset spørger en beboer - vil være en stor hjælp
for gangbesværede. Ole S. undersøger
Fælles fest - Ungeudvalget arrangerer
Bjørneklo forskellige steder i området - hvad kan der gøres? AK kontakter ejere.
Næste møde
tirsdag den 10. november kl. 19 hos Poul Dahl
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