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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 22. marts
- 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 22. marts
Referat blev godkendt
Nyt fra Borgerforeningen
Ole Peter: Ole Peter: den 6/6 I Hammer Sognegård blev aftalt en ny og fremtidig udgiftsfordeling for trykning af HammerNyt. Der aftales om nødvendigt justeringer hvert år. Den præcise aftale fremvises på næste bestyrelsesmøde. Plæneklipperen er nu opstaldet hos Lilly
Skindbjerg. Der kommer atter vand på Værestedet.
Ole Peter har slået en del bjørneklo på Hulvejen. Spørger Christian Brath om han vil sørge
for resten; Villy er i reserve.
Ole Peter taler med Bo om at få lagt HammerNyt og Kirkebladet på Hammernyt.dk.
Tilbagemelding fra de 5 udvalg + fra LAK & ”Projekt Hammer Bakker”
- Cykelsti
Bendt orienterede: Han har ansøgt Aalborg Kommune om at få refunderet omkostningerne
på 1.100 kr. ifm. 1. spadestik lørdag den 2. april.
Der er kontakt til Grindsted og Vodskov skole om at Brian Riis gennemfører et ”sådan passer
du din cykel” seminar for skolebørnene. Endvidere arbejdes der med at arrangere et ”Cykel i
skole” a la ”Vi cykler på arbejde”.
Cykelstien forventes færdig til september.
Bendt spørger projektleder Charlotte Kragh-Pedersen om hun har undersøgt muligheden for
at få malet kantstriber i byerne (Grindsted & Uggerhalne) - der blev spurgt på borgermødet
den 12. maj.
- Byudvikling & Byforskønnelse
- Mosen - sti henover
Lågerne er nu flyttet; der er sat skilt på med påbud om at holde hunde i snor. Landsby-
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pedeller slår en ”græssti” et par gange henover sommersæsonen. Det bør slåes lidt
oftere. Der er sat kødkvæg ud på arealet
- Gadekæret
Vi mener fortsat, at hækken mod vejen bør fjernes for at sikre bedst mulig indkig til det
fine område - Ole S tager sagen om med Park & Natur.
- Byporte
Ole & Jon arbejder med sagen. Byporte og fem små HammerHatte er færdiglavede, de
opsættes når cykelstien er etableret. Villy hjælper med opsætning.
- Udstykning af grunde øst for Tranevej
Der har været møde med rådmand Hans Henrik Henriksen om bl.a. udstykningen. Forvaltningen har oplyst, at Naturstyrelsen har udvidet vandindvindingsområdet, så boligområdet bliver mindre. Bliver gransket af Miljø samt Park & Natur i AK.
Resultatet af høringen er endnu ikke besluttet i det politiske udvalg. Usikkert hvornår
lokalplanen bliver endelig godkendt.
Rådmanden fortalte endvidere, at der måske bliver mulighed for en forsøgsordning med
nye seniorboliger under kvoteordningen. Himmerlands Boligselskab er fortsat interesseret.
- Velkomstpakke til nye borgere & Markedsføring af byerne
På det seneste udvalgsmøde blev det foreslået, at slå de to projektgrupper sammen.
Marianne Ellersgaard, Jon, Ole S og Poul arbejder videre med sagen og kommer med en
handlingsplan til næste bestyrelsesmøde i oktober.
- Nyt Kunst- & Kulturprojekt
Der er forslag om, at vi opretter en projektgruppe, som skal arbejde med Kunst & Kultur.
Gruppen skal i samarbejde med andre interessenter (kunne være Kirken, Borgerforening,
Galleri Hammer + andre med interesse for K & K) udvikle og koordinere aktiviteter
inden for området, herunder søge de tilskudsmuligheder, som Aalborg Kommune stiller til
rådighed.
Ole S indkalder til et opstartsmøde efter sommerferien. Hvis projektet gennemføres
forventer vi at lægge byforskønnelsesaktiviteterne derover.
- Betonkreationer
Vi har arbejdet med opstilling af et kunstværk ved gadekæret i Grindsted. Det har udviklet
sig til, at vi nu arbejder på at få del i de betonkreationer, som studerende fra AMU Nordjylland, Aalborg Universitet og UCN laver i uge 43. Vi har søgt sammen med andre
Samråd rundt om Hammer Bakker: Langholt (bakker ud), Vodskov og Sulsted og håber at
kunne få både til Grindsted og Uggerhalne. Der er netop indkaldt til møde den 16. juni på
AMU Nordjylland, hvor vi hører om antal (formentlig 10) og de nærmere konditioner med
betonkreationerne.
- Ungeudvalg
Skater-, BMX-, & Beach Volley-banerne er etableret, landsbypedellerne vil vedligeholde
dele heraf. Keld Jensen samt repræsentanter fra Ungeudvalget vil sørge for, at der sættes
lys op. Området vil indgå i sommerfestprogrammet.
Nyt projektet er at få etableret legeplads i området ved sognegården for de mindste børn.
- Lokalhistorie
Der er publiceret historie på hammernyt.dk, indsamlet materiale og fotograferet møntskat. I
samarbejde med Horsens-Hammer Hjemstavnsforening forventer vi at gennemføre
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workshop mhp. at indsamle bl.a. fotomateriale.
- Hjemmeside
På hjemmesiden er der i den nye headér, lagt både vinter- og nu forårsbilleder op, som
lokale fotografer velvilligt har stillet til rådighed for Samrådet. Sommerfoto følger hurtigst.
Hammernyt.dk er velbesøgt, specielt når der er nyheder fra lokalsamfundet.
- Projekt Hammer Bakker
AK arbejder med at omlægge stisystemet i Hammer Bakker. Der bliver opsat et nyt bord
/bænkesæt ved Pebermosen; der arbejdes på at sætte et op ved starten af MB-ruten i
Vodskov. AK forventes at sige OK til at overdrage Vandtårnet til en nystiftet forening samt
sørge for udvendig vedligehold ved Vandtårnet.
- LAK
Samrådet er medlem sammen med Borgerforeningen. Vi modtager dog intet materiale
herfra. Ole S. spørger Bo, om han modtager.
Status på økonomi
Ole Dahl var ikke til stede, men økonomien ser fornuftigt ud (uændret siden generalforsamlingen den 25. maj).
Samrådets møder med Skolebestyrelsen
Der bliver et par møder årligt, Skolen beslutter om det er skolens ledelse eller Skolebestyrelsen vi skal mødes med, afhænger af emnerne, der skal drøftes.
Generalforsamling
Dato 25. maj kl. 18 - 21. Velbesøgt og konstruktivt møde. Referatet kan læses på
hammernyt.dk
Ole Schwarz og Villy Aagaard Nielsen blev genvalgt - interessant og oplysende foredrag ved
Hans Jørgen Melved.
Status på forsamlingshus
Samrådet kan overtage DUS-bygningen når skolen i 2017 er færdig. Forinden er der en del
arbejde, der skal gøres. Bendt laver en plan herfor. Forsøger at få lov til at gennemgå DUSSEN i weekender, evt. lave et Åbent Hus-arrangement, som foreslået på Borgermødet.
Bendt mente, at et besøg til Alken var vigtig for at danne sig et indtryk af hvordan en forretning med detailhandel og en uden fungerer. Bendt arrangerer.
Borgermøde den 12. maj om Dussens fremtid som forsamlingshus mv.
Godt og oplysende borgermøde. Referatet kan læses på hammernyt.dk
Eventuelt
Erhvervsfremstød i Grindsted & Uggerhalne, Lasse og Ole Faaborg har deltaget i et møde herom. Business Danmark vil arrangere yderligere et møde, formentlig i løbet af 2016.
Sommerfest 2016 - i uge 34. Vi gennemfører igen ”Syng sammen aften i teltet”
Bus til Glashuset. Ole S undersøger hos NT om det er muligt at bussen kører hertil aht.
gangbesværede
A. Sørensens ide om ugentlig kaffebus til Kvickly - han arrangerer med vognmand.
Næste møde
Tirsdag den 4. oktober kl. 19 hos Ole Dahl
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