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Emne:

Samråd Grindsted & Uggerhalne
Bestyrelsesmøde

Møde nr.:

3, 2016

Sted:

Hos Ole Dahl, Grindsted

Dato:

Tirsdag den 4. oktober

Tidsrum:

19 – 21

Deltagere:

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

Afbud:
Indkalder:

Ole Schwarz

Referat til:

Mødedeltagerne og hammernyt.dk

Næste møde:

Tirsdag den 12. december kl. 19 hos Bendt Grønborg

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 14. juni
- Alle har gennemset hammernyt.dk for fejl, mangler og muligheder.

Udsendt & udleveret
materiale:

Mødeleder:

Ole Dahl

Referent:

Poul Dahl

Pkt.

Resultater / aftaler / konklusioner

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
Godkendelse af referat fra mødet den 14. juni
Referat blev godkendt
Nyt fra Borgerforeningen
- Foreninger i Spil gennemføres ikke i 2016.
- BoF har sponseret 1.500 kr. til cykelstiindvielsen den 8. oktober
- Der kommer atter vand på Værestedet.
- Ole Peter har klippet 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.
- BoF har fået flere medlemmer: fra ca. 330 til ca. 350 ud af 500 husstande.
- Der er behov for en renoveringsindsats ved shelterne på Værestedet
- Hvis der skal sætte flag op ved flere lejligheder end i dag, skal der dannes et flaglaug. OP
undersøger om det er muligt at finde medlemmer hertil.
Tilbagemelding fra de 5 udvalg + fra LAK & ”Projekt Hammer Bakker”
- Cykelsti
Bendt orienterede kort om cykelstiindvielsen den 8. oktober og henviste til nys afholdt møde og mødereferat. De fleste aftaler er på plads. OP har klippet græsset. Telte, borde og talerstol sættes op på
fredag kl. 16. Det blev drøftet, om der kan skaffes toiletmulighed. Bendt undersøger.
Ansøgningen om at få refunderet omkostningerne på 1.100 kr. ifm. 1. spadestik lørdag den 2. april i
Aalborg Kommune er godkendt, men pengene endnu ikke overført. Der er søgt om midler til cykelstiindvielsen.
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 - Hans
Stochholm har efterlyst et svar og ønsker at være med, hvis det skal drøftes i AK. Der arbejdes på at
få malet hajtænder ved udkørslen fra Rideskolen.
- Byudvikling & Byforskønnelse
- Mosen - sti henover
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Lågerne er nu flyttet; der er sat skilt på med påbud om at holde hunde i snor. Landsbypedeller slår en ”græssti” et par gange henover sommersæsonen. Det bør slåes oftere.
Der er lavet ”bro” over bækken
- Gadekæret
Der bliver renoveret yderligere i og omkring gadekæret, bl. A. bliver buske og hæk mod
gaden fjernet for at sikre bedst mulig indkig til området.
Hans-Erik Petersen, Grindsted er kommet med en ide om at få sat pumpe, UV-lys og
springvand op for at medvirke til at fjerne algesuppen i kæret. Park & Natur har undersøgt
mulighederne og er kommet frem til, at de ikke umiddelbart ønsker ovenstående gennemført. I
stedet vil de gå i gang med en større oprensning af gadekæret og fremover vedligeholde løbende.
- Byporte
Ole & Jon har i samarbejde med Villy opsat de fem Byporte og fem små HammerHatte.
De vil blive afsløret i forbindelse med Cykelstiindvielsen og i ugen efter.
- Udstykning af grunde øst for Tranevej
Det er ikke afklaret, hvornår lokalplanen bliver endelig godkendt.
Rådmanden har oplyst, at der måske bliver mulighed for en forsøgsordning med nye seniorboliger
under kvoteordningen. Himmerlands Boligselskab er fortsat interesseret.
- Udstykning på Nørgaards jorder.
Ejeren er interesseret i at udstykke nogle parceller.Samrådet er behjælpelig i forhold til
Aalborg Kommune
- Velkomstpakke til nye borgere & Markedsføring af byerne
De to projektgrupper er slået sammen og har haft første indledende møde, hvor en række
aktiviteter blev drøftet og besluttet. Marianne Ellersgaard, Jon, Ole S og Poul arbejder videre med
sagen og en detaljeret handlingsplan vil blive udarbejdet.
- Nyt Kunst- & Kulturprojekt
Projektgruppen, som skal arbejde med Kunst & Kultur er nedsat og består af: Ole S., Hans Stochholm og Inga Nielsen fra Galleri Hammer samt Helle og Villy Nielsen fra Menighedsrådet, med
Ellen Nygaard som stedfortræder. Borgerforeningen og Skolen har ikke ønsket at deltage.
Gruppen skal udvikle og koordinere aktiviteter inden for området, herunder søge de tilskudsmuligheder, som Aalborg Kommune stiller til rådighed. Der er opstartsmøde den 15. november.
- Betonkreationer
Betonworkshop hvor de betonkreationer, som studerende fra AMU Nordjylland, Aalborg Universitet (ingeniører og arkitekter) og UCN laver i uge 43. Vi har søgt sammen
med andre Samråd rundt om Hammer Bakker: Vodskov og Sulsted og får 10 kreationer. Vodskov
skal have 3 stk., Sulsted 2. Vi opstiller ved gadekæret. Der er opstart tirsdag i uge 43, hvor, hvor
Poul præsenterer Samrådenes ønsker til de studerende. Fredag formiddag er der besigtigelse af de
fremstillede kreationer, bedømmelse (Ole S. er villig til at være dommer). Vi kan formentlig
afhente vore kreationer i uge 36.
- Ungeudvalg
Skater-, BMX-, & Beach Volley-banerne er etableret. Skaterbane er efterspændt af Mikkel Torp og
Nicolai Nørgaard har renoveret BMX-banen. BMX-banen bruges mest. Mikkel sætter lys op.
Nyt projektet er at få etableret legeplads i området ved sognegården for de mindste børn bliver
klar til foråret 2017. Stedet er godkendt, der skal søges byggetilladelse. Legepladsvirksomhed i
Dr.lund medvirker.
- Lokalhistorie
Der er publiceret en historie på hammernyt.dk og i HammerNyt, indsamlet materiale og fotograferet møntskat i samarbejde med Aalborg Historiske Museums center i Vestbjerg. Materiale er li-
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geledes modtaget fra Rigsarkivet til artikel om møntskatten, der blev fundet i Grindsted i 1955.
- Hjemmeside
På hjemmesiden arbejdes der med at skabe et nyt menupunkt, med arbejdstitlen: ”Derfor bor vi
her”. Det er tanken i tekst, billeder, film etc. at vise det bedste ved vores område.
- Projekt Hammer Bakker
Projektets forskellige grupper arbejder godt. Naturgruppen er aktiv med adskillige ture i HB; de koordineres nu med AKs naturture og bliver programsat i AKs ”Naturguide”. Projekt Vandtårn forventes at fortsættei en nystiftet forening senere på året. AK kommer 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. Vi modtager kun lidt materiale herfra.
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Status på økonomi
Ole Dahl gennemgik regnskabets posteringer. Ved årets start var der en kassebeholdning på godt
45.000 kr. - den 3. oktober var kassebeholdningen knap 31.000 kr. På grund af de mange aktiviteter,
der er gennemført i 2016, har der været mange posteringer.
Samrådet og Grindsted Skole
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. Et møde i det nye skoleår og et i foråret. Vi
er dog endnu ikke blevet indkaldt!
Status på forsamlingshus
Samrådet kan overtage DUS-bygningen når skolen i 2017 er færdig. Forinden er der en del arbejde,
der skal gøres. Bendt er i gang med at udarbejde tegninger og indhente tilbud, forventes færdig i løbet af en månedstid. Herefter kan vi gå i gang med at søge fonde. Lasse arbejder på at lave tekst til
fondssøgninger.
Borgermøde den 12. maj om Dussens fremtid som forsamlingshus mv.
Godt og oplysende borgermøde. Referatet kan læses på hammernyt.dk
Eventuelt
Sommerfest 2016 - i uge 34. Der er evalueringsmøde i oktober, herefter vil overskudet blive fordelt.
Bus til Glashuset. Ole S sendt brev til NT for at høre om det er muligt at bussen kører hertil aht.
gangbesværede
Forslag om at danne et ”arbejdslaug”, der skal varetage praktiske opgaver, fx slå græsstien i Mosen,
Vedligeholde ved BMX-bane etc. Ole har opgaven - alle prøver at hjælpe med at skaffe laugsmedlemmer.
Julefrokost: holdes 13. eller 20. januar. Kulturgruppen arrangerer - Cykelstigruppe i reserve.
Nissehuer: Påsættes en lørdag i december - Byudvikling har opgaven.
Der var forslag om at få udarbejdet ”Vision 2020 -2015 - Grindsted & Uggerhalne” for at få defineret den fremtidige udvikling af vore byer. Poul udarbejder et oplæg til visionsseminar, som drøftes på
næste bestyrelsesmøde.
Næste møde
Tirsdag den 12. december kl. 19 hos Bendt
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