MØDEREFERAT
Bestyrelse
Emne:

Samråd Grindsted & Uggerhalne
Bestyrelsesmøde

Sted:

Hos Villy Aagaard Nielsen, Hjallerup

Dato:

Tirsdag den 22. marts

Deltagere:

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

Afbud:

Ole Dahl, Ole Peter Jacobsen

Indkalder:

Ole Schwarz

Mødeleder:

Ole S

Møde nr.:

1, 2016

Tidsrum:

19 – 21

Referent:

Poul Dahl

Referat til:

Mødedeltagerne og hammernyt.dk

Næste møde:

Tirsdag den 14. juni kl. 19 hos Ole Peter Jakobsen

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 10. november 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 med tilføjelse om emnet ”Betonkreationer” under pkt. 4, Byudvikling & Byfornyelse.
Godkendelse af referat fra mødet den 10. november
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”
- Cykelsti
Bendt orienterede om 1. spadestik, der foretages lørdag den 2. april på ”Trekanten” i Uggerhalne kl. 10 - 12. Fra spadestiksplanen nævnete Bendt bl.a.
- Rådmand Hans Henrik Henriksen kommer.
- Skolebestyrelsesformænd fra Grindsted og Vodskov skoler holder indlæg
- Lasse lavet Pressemeddelelse - Bendt & Poul info på hammernyt.dk - Bendt lavet skilte
- Poul laver ”talerstol” af tre paller, som Villy skaffer
- Villy skaffer Foldevægge
- Bendt & Ole Peter sørger for partytelte
- Ole Peter sørger for kaffe, te, saft, 100 rundstykker mv.
- Bendt sørger for højttaleranlæg
- Ole S sørger for strøm via Ole Faaborg
- Olse S. spørger Ole Faa. Om han vil skrive en sang
- Frede spiller
- Brian Riis & Mosquitocykler i Vodskov sponserer præmier til cyklende børn.
- AK er medsponsor af arrangementet.
- Bendt omtalte, at Brian Riis evt. taler med skolen om at lave et ”sådan passer du din
cykel-seminar” for skolebørnene.

2.
3.
4.

Poul Dahl, marts 2016

Ansvarlig

Side 1 af 4

Alle

Alle
Ole Peter

Bendt G

Deadline

MØDEREFERAT
Bestyrelse
Pkt.

Resultater / aftaler / konklusioner

Ansvarlig

- Byudvikling & Byforskønnelse
- Mosen - sti henover
Lågerne er nu flyttet; landsbypedeller slår en ”græssti” et par gange henover sommersæsonen. Der bliver sat dyr ud på arealet, men ingen tyr!!
Det blev drøftet om vi skal lave et arrangement på arealet, igen afgørelse truffet..
- 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 inden
sommerferien.
- Udstykning af grunde øst for Tranevej
Der har været en høring - vi har ingen tilbagemelding fået. Forventer at lokalplanen er
færdig til sommer. Vedrørende lejeboliger (Himmerlands Boligselskab), så ønsker HB at få
del i kvoter, som frigives i 2017. Lasse vil spørge Hans H.H. til lokalplan og
kvotespørgsmålet den 2. april
- Velkomstpakke
Ole S omtale et nyt projekt, som han & Jon er projektledere for, Det drejer sig om et
forsøg på at få sammensat en velkomstpakke til nytilflyttere. Kan fx bestå af gratis
arbejdstimer hos lokale håndværkere og autoreparation; Gratis medlemskab i foreninger.
Nybolig i Vodskov annoncerer med dette i boligannoncer. Vi skal have en fane på vores
hjemmeside med Velkomstpakke.
- Nyt Kunst & Kultur-projekt
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,
Skolen 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.
- Markedsføring af vore to byer
Der er nedsat en lille projektgruppe (Marianne Ellersgaard & Poul D), som skal udarbejde
en markedsføringsplan, hvis essens er at fremme interessen, primært blandt unge for at
bosætte sig i vore byer, så vi herigennem kan være med til at sikre børn til vore
institutioner. Der er holdt et møde, hvor to nytilflyttere (Andreas Mørch Bertelsen og
Søren Brøndum) var inviteret til at deltage og herunder fortælle hvad, der fik dem til at
flytte til Grindsted.
Oplæg til plan forelægges og drøftes på møde i Byudvikling & Byforskønnelse i april.
- Indstilling til ”Årets Bygværk 2014
Der er kommet flere indstillinger, som gennemgås på Byudvikling &… i april.
- 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 ansøger sammen med andre
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Samråd rundt om Hammer Bakker: Langholt, Vodskov og Sulsted og håber at kunne få
både til Grindsted og Uggerhalne. Inden sommerferien forventer vi at vide, hvor mange
betonkreationer, vi får. Der laves 30 stk. i alt.
- Ungeudvalg
Seneste møde deltog kun Ole S og Chr. Jensen fra Ungdomsklubben. Han vil gerne flytte
klubben op i den nye skole. Skater-, BMX-, & Beach Volley-banerne er etableret,
landsbypedellerne vil vedligeholde dele heraf. Keld Jensen sørger for, at der sættes lys.
Nyt projektet er at få etableret legeplads for de mindste i området ved sognegården.
- Lokalhistorie
Intet nyt siden sidste møde.

Poul

- Hjemmeside
Hjemmesiden har fået en ny headér, hvor der lægges vinter- og nu forårsbilleder op, som
lokale fotografer velvilligt har stillet til rådighed for Samrådet.

5.

6.

7.

- Projekt Hammer Bakker
Aalborg Kommune sponserer ikke projektet længere, hvilket sætter dets aktivitetsniveau
under pres. Der er dog lavet ridesti og opsat et bord-/bænkesæt ved Pebermosen.
- LAK
Samrådet bliver medlem, en årlig omkostning på 300 kr.
Status på økonomi
Pr. 31.12.2015 var der en kapital på 49.828 kroner, heraf var de 40.750 kroner båndlagt til
Byporte og HammerHatte.
Samrådets møde med Skolebestyrelsen den 27. april
- Overordnet - hvordan kan/skal ”Skolen” og Samrådet samarbejde fremover?
- Tidligere tilbud om plads i Samrådets bestyrelse
- Kunst-Kulturudvalg - vil skolen deltage?
- Ungdomsklubben - kan den være i den ny skole?
- Har skolen interesse i de tre nye baner: Skater-, Beach Volley-, & BMX-bane
- Har skolen interesse i at inddrage idrætsforeningerne i arbejdet med at styrke børnenes
motionsvaner?
- DUSSENs funktion fremover - lidt om processen, herunder mulighed for at udskifte taget
inden sommeren 2017
Generalforsamling
- Dato 25. maj kl. 18 - 21
- Dagsorden
- Sted: Sognegård
- På valg: Ole Schwarz og Villy, de modtager genvalg
- Dirigent: Lasse Breddam har sagt ja
- Spisning: Ole køber ”pålægsmand” og drikkelse i SuperBrugsen, Vodskov (ca. 15 personer
pr. ”pålægsmand”).
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- Foredrag ved Hans Jørgen Melved (forslag fra Villy - Poul spørger Ole P, om han kan
kontakte manden), eller forfatteren af den nye bog om Hammer Bakker.
- Beretninger (Ole S. laver en kort beretning til Ole D, der sender til AK sammen med
regnskab). Ole vil gerne have projektledernes beretninger en uges tid før generalforsamling.
- Poul laver en Annonce + pressemeddelelse.
8.

9.
10.
11.

12.

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
Borgermøde den 12. maj om Dussens fremtid som forsamlingshus mv.
Der skal indkaldes til dette møde - tages op medio april
Julefrokost
Gik godt, cykelsti tage depechen i 2016.
Eventuelt
Kan vi sørge for at bussen kører til Glashuset spørger en beboer - vil være en stor hjælp
for gangbesværede. Ole S. undersøger
A. Sørensens ide om ugentlig bus til Kvickly - må selv arrangere, vi bør ikke involvere os.
Fremstød i Grindsted & Uggerhalne, Lasse og Ole Faaborg kommer med et oplæg i løbet
af 2016.
Sommerfest 2016 - Vi kan ikke være med i opstartsmødet; Ole f repræsenterer os. Vi forventer at tilbyde samme koncept som de seneste år. .
Næste møde
Tirsdag den 14. juni kl. 19 hos Ole Peter Jakobsen
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