MØDEREFERAT
Bestyrelse
Emne:

Samråd Grindsted & Uggerhalne
Bestyrelsesmøde

Møde nr.:

4, 2015

Sted:

Hos Poul Dahl, Grindsted

Dato:

Tirsdag den 10. november

Tidsrum:

19 – 21

Deltagere:

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

Afbud:
Indkalder:

Ole Schwarz

Mødeleder:

Ole Dahl

Referent:

Poul Dahl

Referat til:

Mødedeltagerne og hammernyt.dk

Næste møde:

Tirsdag den 8. marts kl. 19 hos Villy Aagaard Nielsen, Hjallerup

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 1. september 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 1. september
Referat godkendt
Nyt fra Borgerforeningen
Ole P omtaler at ny redaktør for HammerNyt, Ole Faaborg er i gang med at undersøge, om
samarbejdet med Menighedsråd om udgivelse kan genoptages. Herunder at få sammensat et
redaktionsudvalg. Ole P vil igen stå for at skaffe sponsorer.
Kramdag/Foreninger i spil bliver ikke gennemført i år.
Borgerforeningen arbejder med at gennemføre et MGP i januar.
Tilbagemelding fra de 5 udvalg + fra LAK & ”Projekt Hammer Bakker”
- Cykelstiudvalg
Bendt G.: På grund af en fodfejl i Aalborg Kommunes projektledelsen for etablering af cykelsti
skal hele processen gå om med det resultat, at jordarbejdet vil blive påbegyndt april 2016. Lige nu finder åstedsforretning sted hos berørte lodsejere sted. Projektet bliver med enkelte
ændringer som tidligere udmeldt. Den 8. februar 2016 vil det nye projekt blive forelagt Byrådet. Bendt laver indlæg til hjemmesiden om sagen.

2.
3.

4.

Ansvarlig

- Byudvikling & Byforskønnelse
- Mosen
Ole S og Ole K haft møde med Kim Tøttrup, AK om stiforløb over mosens grund. Herunder om Landsbypedellerne kan slå ”græssti”. Videre om lågen mod øst, der fortsat er
vanskelig tilgængelig, kan flyttes kan flyttes mod syd (længere op mod Uggerhalnevej)
samt den lovede opsætning af Bord-/Bænkesæt, Ole S og Ole K følger op på opgaven.
- Gadekæret
Blev indviet i forbindelse med sommerfesten - Vi mener fortsat, at hækken mod vejen bør

Poul Dahl, november 2015
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fjernes for at sikre bedst mulig indkig til det fine område. Opsætning af kunst blev drøftet,
Ole S og Poul arbejder fortsat på finde relevant kunst
- Fartdæmpende foranstaltninger & Byporte
Fartdæmpende foranstaltninger medtages i forbindelse med cykelstiprojekt.
Byporte: Ole & Jon har afleveret en ansøgning tik Aalb. Komm (AKA-midler) med en
samlet ansøgning på 47.000 kr. Vi forventer svar i december. Skal bruges til produktion af
de 5 byporte og 5 HammmerHatte samt til at opsætte.
Poul har fået tilsagn fra Svend Erik Thomsen om, at han fremstiller HammerHattene.
- Udstykning af grunde øst for Tranevej
Udstykningen venter nu på, at processen med lokalplan forløber - ca. 1 år. Mailkorrrespondance mellem Samråd, ejer og AK peger på, at planen er klar juni 2016.
- Indstilling til ”Årets Bygværk 2016
Kriterier for at modtage prisen er revideret af Forskønnelsesudvalget; forslaget blev
forelagt bestyrelsen, som melder tilbage til Poul, hvis der er ændringsforslag.
- Ungeudvalg
- Status på: Skater-, BMX-, & Beach Volley-bane. Tidligere BMX-ramper var ikke lovlige.
Producent har sendt nye og lovlige, som er monteret.
Vedligehold af området blev drøftet. Ole S. har drøftet sagen med Kim Tøttrup i AK; resultat: Landsbypedellerne kan påtage sig opgaven, hvis jordarbejdet bliver færdiggjort.
Forsikring blev ligeledes drøftet. Ole S.: Når banerne er godkendt, er det forældrenes
forsikring, der er gældende. Der bliver sat skilte op om dette på stadion.
Ungeudvalget tager sagen om legeplads for de mindste op på førstkommende møde.
- Lokalhistorie
Artikler under vejs:
Der arbejdes videre med de senest omtalte artikelemner.
- Urokseartiklen er Uroksehorn publiceret i Horsens-Hammer årbog 2015
Materialesamling:
- Gl. kort - der købes bylavskort for Kinnerup og Møgelmose
- Gl. bånd fra Cecilie Nielsen er overgivet til Horsens-Hammer Hjemstavnsforening, som
sørger for at overspille til moderne medie.
- Km-sten i Vodskov - placering aftales med Hjemstavnsforening og AK i forbindelse med
cykelstiprojektet. Stenen bør males op inden den genanbringes. Poul taler med Svend
Dam herom.
- Hjemmeside
Ole Faaborg og Poul mødes for at aftale skæringspunkt mellem hammernyt.dk og
HammerNyt.
- Projekt Hammer Bakker
Ole S omtalte aktiviteter, der gennemføres i efteråret.
Der er søgt AKA-midler på 45.000 kr. til opstart af projekt ”VANDTÅRN TIL UDSIGTSTÅRN”. Projektet skal have egen organisation.

Poul Dahl, november 2015
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Der etableres udkigssteder i HB.
Der sættes 2 stk. Bord-/Bænkesæt op og skilte ved stier og veje, som AK disponere over.
Kørsel med MB-cykler, her er reglerne uklare; skal veje og stier være ”egnet til cykling”!!
Kongevejen fra Vodskov til Hammer - vandring ad Kongevejen gennemføres 21.11.
- LAK
Borgerforeningen er medlem med Ole S er vores kontaktperson.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

Borgermøde 18. november
Der gennemføres borgermøde med emner som ny skole og Internetbrugs. Skolebestyrelse
og Samråd indbyder
Status på økonomi
Ole D gennemgik årets resultat til dato, som viser en saldo på 43.250 kr.
Sommerfest 2015
- Overskud: Samrådet har modtaget 3.000 kr.
- Fond: Der blev ved seneste møde i Sommerfestgruppen foreslået, at der kan laves en
anden organisation end en fond - en pulje. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal
komme med forslag til fordelingsmodel inden opstart af sommerfestproces 2016. Ole S er
med i arbejdsgruppen
Status på Internetbrugs
Der har været syn af DUS-bygningen for at undersøge dens tilstand mhp. eventuel bygning til
Internetbrugs & forsamlingshus. Bygning synes velegnet, dog er der problemer med utæt tag.
Der vil blive arbejdet videre med at ”overtage” DUS-bygningen. Skolelederen er imod, ønsker
bygningen fjernet. Dog er det skoleforvaltningen, der træffer afgørelsen.
Stort Samrådsmøde den 12. november
Ole S., Ole P & Poul deltager i mødet i Vodskov, hvor AK vil informere om ”Grønne agenter”,
”Tryghedsvandringer”, ”Borgerrådgivning” og ”SeniorDigital”.
Tryghedsvandring er gennemført i Grindsted og Uggerhalne. Samrådet skal overveje, om de
øvrige kommunale initiativer er aktuelle for vores område.
Erhvervsfremstød nord for Aalborg (Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup og Grindsted & Uggerhalne)
Lasse B og Ole Faaborg har deltaget som repræsentanter for Samrådet i et formøde om et
erhvervsfremstød for Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup og Grindsted & Uggerhalne. Det er besluttet, at der skal holdes et møde med erhvervslivet og samrådene i foråret 2016.
Lene Lykkegaard, Business Aalborg står for at indkalde og gennemføre.
Hundeskov
Ole Peter har undersøgt forskellige muligheder - negativt resultat indtil videre.
Julefrokost januar 2016
Ungeudvalget arrangerer den 22. januar - for-indbydelse er sendt ud.
Eventuelt
Kan vi sørge for at bussen kører til Glashuset spørger en beboer - vil være en stor hjælp for
gangbesværede. Ole S. undersøger.
HammerHatte iklædes nissehuer den 12.12. på Trekanten i Uggerhalne/Kinnerup.
Næste møde: tirsdag den 8. marts kl. 19 hos Villy

Poul Dahl, november 2015
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