MØDEREFERAT
Generalforsamling
Emne:

Samråd for Grindsted og Uggerhalne - Generalforsamling

Sted:

Sognegaarden, Grindsted

Dato:

Onsdag den 20. maj 2015

Deltagere:
Fraværende:

Samrådet: Bendt Grønborg, Ole Dahl, Ole Schwarz, Villy Aagaard Nielsen, Ole Peter
Jacobsen, & Poul Dahl samt projektgruppemedlemmer; hertil godt 50 deltagere.
Ingen

Indkalder:

Ole Schwarz

Referat til:

Deltagene samt: Grindsted Vandværk ved Arne Nielsen; Uggerhalne Vandværk ved
Rene Jensen; 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 Keld Jensen; GIF ved
Kim Bay; FDF ved Lone Nielsen.

Tidsrum:

Referent:

2015

19 – 21

Poul Dahl

Dagsorden:
A. Valg af ordstyrer og dirigent
B. Formandens beretning (Ole Schwarz)
C. Udvalgenes beretning
- Cykelstiudvalg (Bendt Grønborg)
- Internetbrugs(Bendt Grønborg)
- Ungeudvalg (Ole Schwarz)
- Lokalhistorie (Poul Dahl)
- Byudvikling & Byforskønnelse (Jon Kjeldgaard, Lasse Breddam, Ole Kjær, Ole Schwarz, &
Poul Dahl)
- Hjemmeside (Poul Dahl)
- Skoleudvalg (Lasse Breddam)
- ”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
Bendt Grønborg, Ole Dahl & Poul Dahl er på valg.
Alle tre er villige til 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 godt 40 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 2014”
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til ejerne af Espelunden 6 i Grindsted, Pernille Larsen.
Ole Schwarz anførte, at den renovering der i 2014 er gennemført af huset på Espelunden matchede de kriterier, der er sat op for tildeling af prisen. Det samme må indstilleren have ment.
Ole Schwarz citerede fra indstilleren: ” Huset havde før det blev solgt en kvalitet og et udseende, der gjorde,
at mange forventede, at huset ville blive revet ned.
I stedet gik den nye ejer i gang med at renovere huset med nænsom hånd og i fuld overensstemmelse med
husets oprindelige karakter og i en stil, der passer meget flot ind i Grindsted. Dette har resulteret i en lille
perle, der er med til at øge standarden og skabe ny kvalitet i byen.”
Herefter overrakte Ole præmien, en stentøjsplakette fremstillet af vores lokale kunstner, Margit Plougstrup,
til Pernille, som efterfølgende takkede for prisen.
Ad A. Valg af ordstyrer og dirigent
Lasse Breddam blev valgt. Lasse konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
Ad B. Formandens beretning
Ole Schwarz aflagde beretningen og understregede bl.a., at der både i Samrådets bestyrelse og i udvalgene
er et særdeles godt samarbejde, hvis resultat er, at mange af de opgaver, der arbejdes med, løses på fornuftig vis. Ole pegede videre på, at der er et generelt fornuftigt samarbejde med Aalborg Kommune, som
dog kan være forskelligt fra forvaltningsgren/afdeling til forvaltningsgren/afdeling. Landsbypedelordningen
blev kort berørt som en af de positive aktiviteter.
At der er et godt samarbejde Samrådene i Aalborg Kommune imellem. At der er et tæt samarbejde med
de 6 Samråd, der står bag Projekt Hammer Bakker.
Projekt Hammer Bakker gennemfører fortsat en række forskellige, velbesøgte aktiviteter i bakkerne; Pt. arbejdes der bl.a. med at skabe et udsigtstårn i det tidligere Vandtårn. Læs mere om aktiviteterne på
www.oplevhammerbakker.dk
Grindsted Skoles nybyggeri: Samrådet har nedsat en arbejdsgruppe, som sammen med skolen - skoleleder Søren Kold Madsen - og skolebestyrelsen skal arbejde for at få etableret et ”Kulturhus” eller forsamlingshus i tilknytning til byggeriet. Lasse Breddam er vores repræsentant i byggeudvalget. Byernes Dag, der
blev arrangeret af Cykelstiudvalget, blev en gedigen succes, som bør efterfølges af flere - 2016?
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.
Oles beretning blev taget til efterretning.
Ad C. Udvalgenes beretning
Cykelstiudvalg
Bendt Grønborg er projektleder i udvalget, hvor Lasse Breddam, Ole Dahl, Ole Peter Jakobsen, Peter Jungersen, Poul Dahl & Villy Aagaard Nielsen er medlemmer.
Der er sket rigtig meget siden sidste års generalforsamling: Cykelstien er vedtaget i kommunalbestyrelsen
og pt. er projektet så langt, at der primo juni finder åstedsforretning sted med lodsejerne. Herefter er der en
klagefase for de berørte lodsejere, som løber til udgangen af juli Per 1. august eller 1. september går jordarbejdet i gang. Med udgangen af året kan der cykles på stien!
Vi er ikke færdige, før vi kan lave et ”brag” af en indvielsesfest.
Cykelstiudvalget arbejder i øjeblikket på:
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A.
B.
C.
D.
E.

Indvielsesfest
Forbedringer gennem byerne
Cykelparkering i forbindelse med omstigning til bus i Kinnerup
Motivering m.m. for at få skolebørnene på cykel
Gode cykelvaner – regler m.m.

Byernes Dag – 25. oktober 2014 blev dagen, hvor Grindsted & Uggerhalne blev vist frem, så politikere,
borgere og andre interesserede kunne se hvem vi er og hvad vi kan. Dagen blev bakket kraftigt op af lokale
virksomheder, foreningsliv og DUS. Flot deltagelse.
Formålet med Byernes Dag var at videreudvikle og synliggøre igangværende initiativer i lokalområdet i relation til erhverv – skole – fritid og miljø i lokalområdet.
Bendts beretning blev taget til efterretning.
Internetbrugs
Bendt Grønborg, der er projektleder, slog atter et slag for vores lokale internetbrugs. Bendt pegede bl.a.
på, at Grindsted & Uggerhalne har en unik natur med skov, og søer – en god skole – børnehave – kirke – fritidsfaciliteter for børn og voksne m.m. Men, skal vi ”sælge” området, mangler vi en dagligvarebutik.
Det betyder noget for dagligdagen i bymiljøet – ikke mindst for tilflyttere, når de vælger deres fremtidige bosted.
Den digitale tidsalder giver os nye muligheder inden for dagligvarekøb. På internettet kan man overskue et
helt supermarked og bestille varer døgnet rundt for derefter at afhente ordren i vores lokale internetbrugs. Internetbrugsen kan redde dig på stregen, når du opdager, du mangler de mest almindelige varer. Du kan
hver dag handle de bedste varer fra lokale gårdbutikker – hel frisk dansk frugt – slagtervarer – røgvarer –
fisk – ost - specielle drikkevarer eller hvad, vi kan få fat på.
Den lille hyggelige cafe serverer kaffe med mere, eller du falder ned udenfor i selskab med vennerne.
Vi får ikke en økonomisk risiko af betydning - Vi skal ikke opnå en vis omsætning - Vi køber til samme priser
- Vores butik får bonus af omsætningen - Vi får et naturligt samlingssted - Vores by opnår en væsentlig værdiforøgelse og anseelse som et selvstændigt samfund, der fungerer. Kun fordele!! Koordineringsudvalget er
etableret og i gang.
Bendts beretning blev taget til efterretning.
Ungeudvalg
Ole Schwarz er projektleder i udvalget, der herudover består af Gita Mogensen og Majbritt Sudergaard
(begge forlader udvalget til sommer). Herudover er Christian Jensen, Carsten Christensen, Nicolai Nørgaard
Pedersen og Mikkel Torp Jacobsen medlemmer. Ole 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!
Udvalget har fået nye medlemmer (Carsten, Nicolai og Mikkel) og har i 2014 primært arbejdet med at skaffe
finansiering til at kunne etablere få etableret en Skater-, Beachvolley- og BMX-bane. Der er indtil nu sikret
105.000,- til banerne. Beløbene kommer fra:
Lions Club
= 10.000,Borgerforening
= 20.000,AKA midler (AK)
= 35.000,LOA (Lokale & Anlægsfonden) = 40.000,-
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Der skal bruges i alt 120.000 kr. De sidste 15.000 kommer fra Samrådet. Projektet gennemføres og bliver
færdig her i sommer. Det sker delvis med hjælp fra lokale borgere og med maskineri som bl.a. Per og Villy
Aagaard Nielsen og vognmand Skindbjerg stiller med. Hertil kommer et flot sponsortilbud fra asfaltvirksomheden Colas.
I 2013 blev der i samarbejde med foreningslivet og skolen gennemført en temaaften om børn og unges fritidsinteresse i lokalområdet. Vi følger op med et nyt temamøde den 3. juni i år i Sognegården - alle foreninger og organisationer, der arbejder med børn og unge har givet tilsagn om at deltage.
Oles beretning blev taget til efterretning.
Lokalhistorie
Poul Dahl er projektleder.Formålet med arbejdet er gennem interview og indsamling af materiale at kunne
beskrive lokalområdets historie. Her tænkes på Grindsted, Uggerhalne, Kinnerup og omegn.
Der er skrevet og offentliggjort 2 artikler her i 2015:
Én om Baptistkirken i Kinnerup, der eksisterede fra 1898 og frem til 1956, hvor der blev indviet ny kirke i
Vodskov. Huset i Kinnerup eksisterer stadig, nu som privat beboelse.
En anden artikel omhandler fund af et uroksehorn i 1954 på mark syd for Østerholt på Ørum Mosevej. Det er
Villy Aagaard Nielsen, der fortæller historien om, hvordan uroksehornet kom frem i lyset i forbindelse med
uddybning af Møgelkærgrøft. Det var Villys far, Marinus Aagaard Nielsen, der fandt hornet. En sød historie
der viser, hvordan en fjern fortids hændelse kan blive nærværende ved aktiviteter, der sker i nutiden.
Det samme kan man sige om Sverri Müller-Johansens aktivitet. Sverri, der er gammel Grindsteddreng, bruger metaldetektor til at finde artefakter eller ting, som fortidens mennesker bevidst eller ubevidst har efterladt. Og Sverri har faktisk fundet en del - vi er i gang med at finde en form, hvor vi kan offentliggøre/skrive
om fundene.
Der er flere artikler på vej. En af dem handler om Jernbanen fra Vodskov over Uggerhalne til Østervraa. Forfatteren vil vi prøve at spore en mergelbane, der har ligget i Kinnerupområdet og som har haft forbindelse til
jernbanen. Hvis nogen ligger inde med fotomateriale eller andet, der kan belyse jernbane og mergelbane,
må I endelig sige til!!
Pouls beretning blev taget til efterretning.
Byudvikling og Byforskønnelse.
Består af Hans Stochholm, Jon Kjeldgaard, Margit Plougstrup, Marianne Ellersgaard, Ole Kjær, Ole
Schwarz (projektleder) og Poul Dahl.
Udvalget har en lang liste over opgaver, der arbejdes med:


Det gælder bl.a. udstykningsplaner sydøst for Tranevej, som Lasse Breddam og Ole Schwarz sammen
med ejeren, Klaus Karlsen arbejder med. Status er lige nu, at projektet kommer i forhøring her i
sommer. Nærmeste parceller på Tranevej får tilsendt en overordnet beskrivelse, som belyser hvilket
areal, det drejer sig om samt at der er mulighed for parcelhusgrunde og almenboliger. Forslag til
lokalplan kommer i høring til efteråret og forventes vedtaget i foråret 2016.



Gadekærets renovering pågår - vi forventer, at det bliver klar til indvielsesfestivitas meget snart!!!



Opstilling af Kunst er lykkedes med god succes - Vi overvejer om vi skal fortsætte med HammerHatte i
mindre udgaver, men andre emner er i spil - vi hører gerne borgernes ønsker. Margit Plougstrups
nissehuer fik stort set lov til at sidde på hattene julen over!



Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltning i Grindsted - forventer vi sker i forbindelse med
cykelstietablering.



Etablering af Byporte - Ole Kjærs tegningsmateriale og beskrivelse af byportene er sendt til Aalborg
Kommune. Jon Kjeldgaard og Ole Schwarz arbejder nu kraftigt på at få kommunens teknikere til at
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godkende projektet, bl.a. drejer det sig om placering og størrelse på porte.


Vi har ”skaffet” Landsbypedeller til vores område, bl.a. til græsslåning forskellige steder.



Stisystem omkring Grindsted - Ole Kjær og Ole Schwarz har arbejdet med at få lov til, af berørte
lodsejere, at opsætte diskrete skilte i naturtræ på deres område for at markere allerede etablerede
stiruter. Der er givet afslag. Vi bliver derfor nødt til at opgive denne fornyelse, hvis ide var at koble by
og bakker på en ny måde.



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

Beretningen blev taget til efterretning
Hjemmeside & Folder
Poul Dahl gav en kort status for Samrådets hjemmeside - hammernyt.dk - der dels indeholder en række 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
hjemmesiden - når 82 faste abonnenter - en forøgelse på 15 siden sidste år.
For at nå en større kreds annoncerer vi den samtidig på Grindsted & Uggerhalnes Facebook-gruppe , hvor
der er langt over 300 medlemmer. Og det hjælper, det har vi tal for. Antal besøg stiger betydeligt, når der
sendes en nyhedsmail til abonnenterne. Siden starten for ca. 1 år siden har vi haft mere end 35.000 besøgende - pænt for en hjemmeside af vores karakter.
Hjemmesiden har fået et ”ansigtsløft”. Det ses mest markant på forsiden, som er ændret sådan, at Nyhederne nu står lang mere tydeligt, ligesom der er sat små ikonbilleder på den enkelte nyhed. Der er lavet en
header, hvor foto fra vores område vises og løbende skifter. Vi kunne dog godt bruge billeder fra vore byer
og omegn mod øst, nord og vest - så hvis der sidder gode fotografer, så kom med billedmateriale.
Vi skal også fremhæve den forkortede udgave af Regner Jensens film om Hammer Bakker, som Regner lavede specielt til hjemmesiden - en pryd for Hammernyt.dk!!
Og senest er Ole Faaborgs sange fra vores lokalområde lagt på siden, så de herfra kan hentes og kopieres
til sangbrug!
Pouls beretning blev taget til efterretning.
Skoleudvalg - Består af Ellen Høgh, Ole Schwarz, Poul Dahl og Lasse Breddam (projektleder).
Lasse, der sidder i byggeudvalget, orienterede om projektet og viste via PowerPoint det nye byggeris forventede placering og den forventede indretning.
Lasse understregede flere gange, at vi skal være særdeles tilfredse med skolebyggeriet, som han
mente ville tilføre lokalsamfundet en fornyelse, som peger mod, at vi kan beholde vores skole. Vi får
ikke et forsamlingshus i byggeriet, men må søge det realiseret på anden vis.
Lasses beretning blev taget til efterretning.
Projekt Hammer Bakker
Ole Schwarz gav en kort orientering om udviklingen i Projekt Hammer Bakker, hvor han er formand og repræsentant for Samrådet. Ole S fortalte bl.a., at projektet ”kører” godt, med mange aktiviteter på dagsordenen, med mange interessenter involveret og med mange professionelt ledede naturture i Hammer Bakker.
Oles beretning blev taget til efterretning.
Ad D. Kassereren fremlægger regnskab
Ole Dahl fremlagde regnskabet, der viser et overskud på 3 kr., egenkapital på 40 kr. og henlæggelser på
60.211 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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Ad F Valg af halvdelen af bestyrelsesposter og 1 suppleant (Ole Peter Jacobsen)
Bendt Grønborg, Ole Dahl og Poul Dahl er på valg. De blev alle genvalgt
Ole Peter Jakobsen blev genvalgt som suppleant..
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 Rundkørslen nord for Uggerhalne nu ser pæn ud.
Anna Jensen bad Samrådet om at kontakte kommunen for at få løst det tilbagevendende problem med jord
og grus, der ved regnvejr skyller ned på ”Uggerhalnevej” fra grusvejen ”Gennem Bakkerne”.
Samrådet blev ligeledes anmodet om at undersøge, om stien ved Glashuset ned mod mosen kan renoveres,
så folk med rollator også kan benytte den. Ole Schwarz lovede, at Samrådet vil tage begge sager op med
Aalborg Kommune.
Afslutningsvis takkede Ole Schwarz de mange fremmødte borgere for tilslutning og kommentarer samt Lasse Breddam for hans eksemplariske ledelse af Samrådets generalforsamling!
Herefter viste Regner Jensen, Grindsted sin smukke 30 minutters film om Hammer Bakker. Regner indledte
med at fortælle om filmens tilblivelse, om billedvalg blandt de mange hundrede billeder han har taget i bakkerne, om temaer i filmen og om et særdeles interessant musikvalg, som understøtter filmens billledtemaer
på smukkeste vis. Der var stor applaus til Regner.
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