MØDEREFERAT
Bestyrelse
Emne:

Samråd Grindsted & Uggerhalne
Bestyrelsesmøde

Sted:

Hos Ole Schwarz, Grindsted

Dato:

Tirsdag den 28. april

Deltagere:

Ole Schwarz, Villy Aagaard Nielsen & Poul Dahl

Afbud:

Bendt Grønborg, Ole Dahl, Ole Peter Jacobsen

Indkalder:

Ole Schwarz

Mødeleder:

Ole S

Møde nr.:

2, 2015

Tidsrum:

20 – 22

Referent:

Poul Dahl

Referat til:

Mødedeltagerne og hammernyt.dk

Næste møde:

Tirsdag den 1. september kl. 19 hos Ole 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 7. januar 2015
- 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 7. januar
Referat blev godkendt
Nyt fra Borgerforeningen
Punktet tages op på næste møde pga. afbud fra Ole Peter Jakobsen
Tilbagemelding fra de 5 udvalg + fra LAK & ”Projekt Hammer Bakker”
- Cykelstiudvalg
Bendt orienterede via brev 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 1. august eller 1. september.
Cykelstiudvalget vil fremover arbejde med:
- forbedringer for cyklister gennem byerne
- Cykelparkering i forbindelse med omstigning til bus ved Trekanten i Kinnerup
- Indvielse af cykelsti
- Motivering for at få skolebørnene op på cyklen.

2.
3.
4.

Ansvarlig

- Byudvikling & Byforskønnelse
- Sti rundt om Grindsted
I forbindelse med tankerne om en stiforbindelse rundt om Grindsted (opsætning af
miljørigtige afmærkninger på allerede eksisterende stier) er der sendt et brev herom til
lodsejerne.
- 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
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Ansvarlig

Bænkesæt.
- Gadekæret (afventer)
Vi har genspurgt hos stadsgartneren om indvielsestidspunkt - Vi mener fortsat, at hækken
mod vejen bør fjernes for at sikre bedst mulig indkig til det fine område.
- Fartdæmpende foranstaltninger & Byporte
Fartdæmpende foranstaltninger medtages i forbindelse med cykelstiprojekt. Byporte: Ole
& Jon arbejder med sagen og har indsendt tegningsmateriale, foto mm. til Teknik afdeling.
- Udstykning af grunde øst for Tranevej
Ole & Lasse Breddam arbejder sammen med ejeren på at udvikle byggegrunde til
forskellige boligtyper, herunder parcelhuse og ældrevenlige boliger. Både ejer- og lejeboliger (Himmerlands Boligselskab).
- Landparceller
Etablering af landparceller ved Hammervej. Drøftet med ejeren, som kontakter Samrådet,
når det bliver aktuelt.
- Indstilling til ”Årets Bygværk 2014
Der er kommet flere indstillinger, Samrådet valgte indstillingen til Espelunden nr. 6., som
bliver bekendtgjort ved generalforsamlingen i maj.
- Ungeudvalg
Ole S omtalte en række projekter, som udvalget arbejdet med:
- Der er skaffet en del sponsorpenge til Skater-, BMX-, & Beach Volley-bane.
- Der er søgt til projektet:
- AKA har givet 35.000 kr.
- LOA fondet bevilget 40.000 kr.
- Der er søgt om 20.000 hos Borgerforeningen
- Der er søgt om et beløb hos Lions Hammer Bakker
- Samrådet forventes at bevilge dt resterende beløb op til 120.000, som projektet koster.
Ungeudvalget forventer anlægget færdigt til sommerferien. Der arbejdes stærkt på at skaffe
nye medlemmer, da Majbritt Sudergaard og Gita Mortensen træder ud til sommer.
Temadag om børn og unges forhold i Grindsted og Uggerhalne tages op igen, det sker den
3. juni i Sognegården, hvor kirken, foreninger, skolen, ungdomsklubben og dagplejerne er
inviteret.

Ole S.

Ole S

Ole S

Ole S

Poul

Ole S.

- Lokalhistorie
Der er to artikler under vejs - vil blive publiceret sidst på foråret. Samarbejde med Sverri
Johannesen er indledt. Det samme gælder forfatter til kommende artikel om Privatbane.

Poul

- Hjemmeside
Hjemmesiden er nu fornyet og fremstår bl.a. med flere billeder, der er lavet en ny forside,
hvor nyheder med små ikonfoto nu er det første, brugeren ser. Poul viste en oversigt over
antal brugere af hjemmesiden, som viser, at der er et halv hundrede daglige brugere. Dette
antal stiger kraftigt, når der udsendes nyhedsmail. Der er 80 faste abonnenter på
nyhedsmail, de suppleres med medlemmer af FaceBook-siden Aktiviteter i Grindsted &
Uggerhalne
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Ansvarlig

- Projekt Hammer Bakker
Ole S omtalte aktiviteter, der gennemføres i foråret. Samarbejdet med Aalborg Kommune
forløbet temmelig trægt; der er nu en ny kontaktperson, Peter Pedersen, forhåbentlig
medfører det, at der kommer mere ”fut” i samarbejdet!
- LAK
Samrådet bliver medlem, en årlig omkostning på 300 kr.

Ole S

Samarbejde med Grindsted Skole - status, deltagere
Lasse Breddam er på Samrådets vegne med i bygningsudvalget. Alt tyder på, at vi får en
meget flot, velfungerende og sammenhængende skole. Der bliver formentlig ikke en decideret forsamlingsbygning, men vi skal være yderst tilfredse med at skolen bliver renoveret.
Status på økonomi
Ingen kommentarer da Ole D var fraværende.
Generalforsamling
- Dato 20. maj kl. 18 - 21
- Dagsorden
- Sted: Sognegård
- På valg: Ole Dahl, Bendt Grønborg & Poul Dahl. Alle modtager genvalg
- Dirigent: Lasse Breddam har sagt ja
- Spisning: Ole køber ”pålægsmand” og drikkelse i SuperBrugsen, Vodskov (ca. 15 personer
pr. ”pålægsmand”.
- Foredrag/Film ved Regner Jensen, som har takket ja til at vise sin Hammer Bakker-film.
- Beretninger (udkast sendt til Ole Dahl - til AK) + fra projektledere. Ole vil gerne have
beretningerne en uges tid før generalforsamlingen.
Status på Internetbrugs
På grund af afbud fra Bendt venter denne status til generalforsamlingen.
Hundeskov
Ole Peter arbejder med denne sag. Ole S skal involveres
Borgermødet - hvordan gik det?
Der var enighed om, at det velbesøgte borgermøde den 11. marts gik godt. Der blev vendt
mange emner, som heldigvis ser ud til at have borgernes store interesse.
Eventuelt
Kan vi sørge for at bussen kører til Glashuset spørger en beboer - vil være en stor hjælp for
gangbesværede. Ole S. undersøger
Næste møde
Tirsdag den 1. september kl. 19 hos Ole Dahl
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