MØDEREFERAT
Bestyrelse
Emne:

Samråd Grindsted & Uggerhalne
Bestyrelsesmøde

Sted:

Hos Bendt Grønborg, Grindsted

Dato:

Tirsdag den 12. december

Deltagere:

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

Afbud:

Ole Dahl og Ole Peter Jakobsen

Indkalder:

Ole Schwarz

Referat til:

Mødedeltagerne og hammernyt.dk

Næste møde:

Tirsdag den 21. marts kl. 19 hos Villy

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 4. oktober
- Alle har gennemset hammernyt.dk for fejl, mangler og muligheder.

Udsendt & udleveret
materiale:

Mødeleder:
Vill Villy Aagaard Nielsen

Møde nr.:

4, 2016

Tidsrum:

19 – 21

Referent:

Poul Dahl

Pkt.

Resultater / aftaler / konklusioner

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
Godkendelse af referat fra mødet den 4. oktober
Referat blev godkendt
Nyt fra Borgerforeningen
- Borgerforeningen havde i stedet for at ”lege i spil” afholdt en brætspilsdag i hallen. Der kom ca. 30, og
dem der kom, havde en dejlig aften, så arrangementet gentages nok næst år.
- Borgerforeningens bestyrelse valgte, at der fortsat skulle juletræer op ved Hammer Sognegård og ved
vandværket i Uggerhalne; Charley og Thorbjørn fra bestyrelsen udførte opgaven.
- Etablering af flaglaug er endnu ikke sket.
Tilbagemelding fra de 6 udvalg + fra LAK & ”Projekt Hammer Bakker”
- Cykelsti
Bendt har drøftet med projektleder Charlotte Kragh-Pedersen om muligheden for at få malet kantstriber i byerne (Grindsted & Uggerhalne) - der blev spurgt på borgermødet den 12. maj. Projektlederen
er ikke vendt tilbage med svar. Cykelstiudvalget arbejder på at få lavet en plan for hvordan, vi sikrer de
bedst mulige forhold for cyklister i byerne.
Bendt forsøger at få aftalt et ”besigtigelsesmøde” med projektlederen om hele cykelstien.
- Byudvikling & Byforskønnelse
- Mosen - sti henover
Landsbypedeller slår en ”græssti” et tværs over arealet et par gange henover sommersæsonen. Vi
forventer, at det nyoprettede ”græslaug” skal supplere pedellerne.
- Gadekæret
Der er renoveret yderligere i og omkring gadekæret, buske og hæk mod gaden bliver fjernet inden
årets udgang. Hans Erik Petersens ide med at sætte pumpe, UV-lys og springvand op er lagt i ”mølpose.”
- Byporte
Der er kommet en ide om at supplere de 5 små HammerHatte, så der kommer til at stå en gruppe på 3
små hatte ved hver byport for at skabe sammenhæng til de 3 store HammerHatte. Ideen er overgivet
til Kunst & kultur
- Udstykning af grunde øst for Tranevej
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Lokalplanen endnu ikke godkendt - ejeren er indkaldt til opklarende møde i AK.
Rådmanden har oplyst, at der måske bliver mulighed for en forsøgsordning med nye seniorboliger
under kvoteordningen (formentlig afsat 2-3 mio. i 2017). Himmerlands Boligselskab er fortsat interesseret. Der pågår en livlig korrespondance med rådmænd og borgmester om hele udstykningssagen.
- Udstykning på Nørgaards jorder.
Ejeren er interesseret i at udstykke nogle parceller. Intet nyt i sagen.
- Velkomstpakke til nye borgere & Markedsføring af byerne
Marianne Ellersgaard, Jon, Ole S og Poul arbejder videre med at udarbejde en detaljeret handlingsplan.
- Betonkreationer
Betonkreationer blev afsløret den 10. december. Nårgræsset ved gadekæret bliver kørefast, vil
kreationerne blive opsat.
- Smukt Byggeri
Smukt Byggeri 2016 overgår til Kunst- & Kulturgruppen. Poul sætter på hammernyt.dk medio januar

Ole

Ole S &
Poul

Poul

Poul

- Kunst- & Kulturgruppe
Projektgruppen består af Ole S. fra Samrådet, Hans Stochholm og Inga Nielsen fra Galleri Hammer,
Helle og Villy Nielsen fra Menighedsrådet, med Ellen Nygaard som stedfortræder og med Bo Hovgaard
fra Borgerforeningen.
Gruppen skal udvikle og koordinere aktiviteter inden for området, herunder søge de tilskudsmuligheder, som Aalborg Kommune stiller til rådighed.
Gruppen er i færd med at afdække og beskrive de opgaver, den ønsker at arbejde med.
Gruppen arbejder pt. sammen med skolen om et kunstprojekt - en donation (150.000 kr.) - som skal
fremstilles af skulptøren Claus Ørntoft.
- Ungeudvalg
Lys er nu opsat ved Skater-, BMX-, & Beach Volley-banerne
Nyt projektet er at få etableret legeplads i området ved sognegården for de mindste børn bliver
klar til foråret 2017. Stedet er godkendt, der er søgt byggetilladelse.

5.

- Lokalhistorie
Der er publiceret en historie om Km-sten på hammernyt.dk, i HammerNyt og i Horsens-Hammer Årbog
2016. Desuden indsamlet materiale og fotograferet møntskat i samarbejde med Aalborg Historiske
Museums center i Vestbjerg. Materiale er ligeledes modtaget fra Rigsarkivet til artikel om møntskatten, der blev fundet i Grindsted i 1955.
- Hjemmeside
Der arbejdes fortsat med at skabe et nyt menupunkt, med arbejdstitlen: ”Derfor bor vi her”. I tekst,
billeder, film etc. ønsker vi at vise det bedste ved vores område. Det er Markedsføringsgruppen, der
har opgaven
- Projekt Hammer Bakker
Projekt Vandtårn forventes at fortsætte i en nystiftet forening senere på året. AK kommer formentlig til
at sørge for udvendig vedligehold ved Vandtårnet. Foreningen for den indvendige del, der søges om
750.000 til nyt interiør.
- LAK
Samrådet er medlem sammen med Borgerforeningen. Intet nyt herfra.
Status på økonomi
Ved årets start var der en kassebeholdning på godt 45.000 kr. - den 9. december var kassebeholdningen

Poul Dahl, december 2016

Side 2 af 3

Ole S

Ole S

Poul

Poul

Ole

Ole
Alle

MØDEREFERAT
Bestyrelse
22.880 kr. På grund af de mange aktiviteter, der er gennemført i 2016, har der været mange posteringer.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

Møde med foreninger om Helgstrands ridestævne juni 2017
Ole S orienterede kort om møde med lokale foreninger, som er inviteret til at varetage praktiske opgaver i forbindelse med ridestævnet, der gennemføres primo juni. Foreningerne vil modtage 50 kr. pr. time for udført arbejde. Helgstrand indkalder til nyt møde, hvor foreningerne skal afgive deres bud på mandskab og timer.
Samrådet bør deltage; Ole undersøger hvor mange folk vi kan stille.
Samrådet og Grindsted Skole
”Skolegruppen” har været til møde med skoleleder Søren Kold. En række emner af fælles interesse blev drøftet, herunder om vi i fællesskab kan profilere vores område, så vi kan sikre børnetallet til skolen.
Skolen ønsker ikke at foretage sig mere, end den gør nu. På hammernyt.dk laver vi link til facebookgruppen:
”Landsbyordningen Grindsted skole”, som er skolens primære eksterne kommunikationsplatform.
Søren Kold orienterede om byggeriet og indretning af skolelokalerne; skolen forventer at flytte ind medio
marts. Indvielse august 2017.
Status på Borger- & Kulturhus
Samrådet kan overtage DUS-bygningen, når skolen i foråret 2017 flytter til de nye lokaler.
Bendt har færdiggjort den meget omfattende projektbeskrivelse med bl.a. tegningsmateriale, beskrivelser og
indhentning af tilbud. Projektet bliver indsendt til AK med henblik på at ansøge om bygge-tilladelse.
Lasse arbejder på at udfærdige ansøgninger til fondsmidler, der skal søges om i alt 2,5 mio. kr.
Lasse arbejder endvidere på at udarbejde vedtægter for en selvejende institution. Der kan evt. i stedet blive tale om at danne en forening til at stå for huset. Der pågår samtale med Aks jurist herom. De endelige vedtægter
skal godkendes af AK.
Samrådet mener, at der bør udbydes ”folkeaktier”.
Næste skridt er at forberede en ”Åbent Hus dag”, hvor huset vises frem med tegninger etc. af bygning og indretning.
Visionsseminar: Grindsted - Uggerhalne 2025
Poul har udarbejdet et oplæg til visionsseminar; det blev godkendt og besluttet, at der nedsættes et lille udvalg
(Ole S, Lasse & Poul), som skal planlægge og gennemføre seminaret - evt i uge 14.
Oplægget vedlægges referatet
Samarbejde med de øvrige Samråd omkring HB - Klyngeprojekt
Landsbyklyngen Hammer Bakker er oprettet mhp. at styrke samarbejdet mellem byerne rundt om HB om en
samlet udvikling af området.AK indgår som projektleder. Der er afsat ca. ½ mio til projektet. Lasse Breddam er
samrådets repræsentant i projektet. Projektbeskrivelsen bliver vedlagt referatet.
Vandtårn
Se pkt. 4, Projekt Hammer Bakker
Eventuelt
Bus til Glashuset. Ole S sendt brev til NT for at høre, om det er muligt at bussen kører hertil aht. gangbesværede. Svaret fra NT er, at henvendelsen vil blive indarbejdet i de kommende busplaner.
”Græslaug”, der skal varetage praktiske opgaver, bl.a. slå græsstien i Mosen, Vedligeholde ved BMX-bane,
HammerHatte etc. er dannet.
Julefrokost: holdes 20. januar. Kulturgruppen arrangerer.
OH-skabelon skal laves.
Generalforsamling holdes onsdag den 10. maj i Sognegården.
Næste møde - Tirsdag den 21. marts kl. 19 hos Villy
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