
 

Side 1 af 5 
 

 

Ordinær generalforsamling i Samrådet for Grindsted & Uggerhalne  
onsdag den 25. maj 2016 i Hammer Sognegård. 

Forinden selve generalforsamlingen var der mulighed for at deltage i fællesspisning kl. 18, og 38 havde 
tilmeldt sig til dette. Til ta' selv bordet blev der serveret 3 pålægsplanker fra Superbrugsen i Vodskov samt 
øl, sodavand og vand. Efter selve generalforsamlingen blev der serveret kaffe og te. 

I forbindelse med fællesspisningen var der præmieoverrækkelse for 4. gang for det gode og smukke 
byggeri. Efter de indstillinger, der var kommet faldt valget på Grindstedvej 50 i Uggerhalne. Huset er 
oprindeligt et stuehus til en mindre ejendom fra 1917. Udhusene er fjernet, og tilbage står stuehuset, som 
er totalt renoveret og ført tilbage til sit oprindelige udseende, dog med nye materialer. Man har brugt 
gamle billeder af huset. De udvendige arealer er holdt i samme stil og er med til at give huset charme. 
Prisen, en plakette udført af Margit Plougstrup, blev overrakt til Lydia og Kenneth, som ejer huset. 

Inden generalforsamlingen dukkede der yderligere 10 - 12 personer op, så vi i alt var ca. 50 fremmødte.  

Generalforsamlingen startede kl. 18,45: 

1. Valg af ordstyrer og referent. Som foreslået af bestyrelsen blev Lasse Breddam valgt som ordstyrer og   
Ole Peter Jakobsen blev valgt til referent. Lasse Breddam konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet. 

 

2. Formandens beretning: 

Samrådet for Grindsted og Uggerhalne – Bestyrelsen består af Poul, Bendt, Villy, Ole D, Ole S og Ole Peter 
(suppleant). 

Formandens beretning skal omhandle ting, der er sket i 1015 – men jeg vil et par gange nævne ting, vi 
planlægger i 2016 (håber dette er ok). 

Samrådets opgave er at være paraplyorganisation over lokalområdets foreninger og arbejder for, at der 
sker udvikling i byerne og koordinere de tiltage, der er. Vi forsøger også at få en dialog med den enkelte 
borger, idet vi i 2015 afviklede 2 borgermøder med info om, hvad vi lavede og med spørgsmål om dette var 
ok. 

Bestyrelse er i dagligdagen primært koordinerende og arbejdet foregår således primært i udvalgene 

Samarbejde med samrådene omkring Hammer Bakker 

 Projekt Hammer Bakker (jeg (Ole Schwarz) er formand for projektet) 

 Projekt Vandtårn 
 

 Vi har også gang i et projekt med betonkreationer sammen med de andre samråd – og vi afventer 
hvad kommune siger til, at vi vil have nogle opstillet ved gadekæret - D.d. har AK givet grønt lys – vi 
afventer også dialogen med de uddannelsesinstitutioner, der skal udarbejde kreationerne.  

 

3. Udvalgene beretter  -  Bendt om cykelstien og Ole S. om de øvrige: 
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Cykelsti v. Bendt (udv. Bendt, Peter, Lasse, Ole D., Ole Peter, Poul): 

Som man kan se, går det fremad med cykelstien. Charlotte Krag er kommunens projektkoordinator, og hun 
har oplyst, at projektet kører efter tidsplanen med færdiggørelse i september i år. Udvalget vil motivere 
kommende brugere med forskellige tiltag, hvor sikkerhed vil være højt prioriteret. Ved selve indvielsen er 
det planen, at der skal være forskellige stande undervejs, og at så mange aldersgrupper som muligt 
kommer op på cyklen. Der er selvfølgelig bestilt godt vejr den dag. Vi glæder os! NB. Der var ingen 
spørgsmål til cykelstien. 

Ungeudvalget ( Mikkel, Nicolai, Christian, Carsten og Ole S) 

 Vi fik etableret de 3 baner sidste år og fik en flot indvielse i forbindelse med sommerfesten 

 Vi har fået 9.000 kr fra sommerfestens overskud  til lys, som vi vil sætte op i år 

 Dialog med ungdomsklubben og hvad der rører sig her 

 Her i 2016 vil vi etablere en legeplads for de mindste (0-3år) bag sognegården i Grindsted 
       *     Har planer om noget opvisning til sommerfesten (24. - 28. august) 

NB. Så deltager samrådet også i den årlige sommerfest med en sangaften torsdag 

 

Tryghedsvandring i Uggerhalne og Grindsted i efteråret   - 

Politi, teknisk forvaltning og socialforvaltningen var repræsenteret sammen med Samrådet. 

Beskæring af for brede hække, ujævne fortovsfliser og høj hastighed var nogle af emnerne. Helt konkret har 
"landsbypedellerne" skåret buskene langs hallen ned, så stien ved siden af bliver bedre oplyst. 

 

Skoleudvalget (Ellen, Poul, Lasse og Ole S) 

 Har haft Lasse med i byggeudvalget – stort arbejde og flot resultat 

 Og her i år har vi lavet en formaliseret mødestruktur med skoleledelsen/bestyrelsen 
 

Dussen  ( Bendt, Lasse og Ole S) 

Som der var borgermøde omkring den 12. maj –   disse drøftelser skal vi ikke tage hul på igen  d.d.,men  jeg 
vil kun fortælle at: 

Bestyrelse havde møde i mandags, og det er bestyrelsens vurdering ud fra drøftelserne på borgermødet, at 

der er et positivt borgerønske om, at Samrådet skal fortsætte initiativerne med afdækning af mulighederne 

for etablering af en kultur-/forsamlingshus/onlinekøbmand i DUS-pavillonen, idet realiseringen dog 

forudsætter: 

         at investeringsudgifterne til ombygning, istandsættelse samt inventaranskaffelser kan finansieres 

via fonde, puljer og private donationer, 

         at der udarbejdes et realistisk aktivitets- og driftsbudget, der kan sikre kultur-/forsamlingshusets 

langsigtede økonomi, 
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         at der driftsorganisatorisk kan etableres og godkendes en selvejende institution, samt at 

vedtægterne – ved driftsophør - indeholder en nærmere beskrivelse af eventuelle udgifter til 

bortskaffelse af pavillonen, 

         at nødvendige myndighedsgodkendelser kan indhentes, og 

         at Samrådet har overvejet og endeligt besluttet, at det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre en 

spørgeskemaundersøgelse til belysning af ønsker og behov i relation til såvel kultur-

/forsamlingshuset som etableringen af et udleveringssted for online-købmand.   

       Forudsætningerne for DUS-projektet skal dog være afklaret før det giver mening at foretage en 

sådan undersøgelse 

 

Byudvikling og forskønnelsesudvalget ( Margit, Poul, Ole K, Jon, Ole P og Ole S) 

Vi uddeler hvert år en pris til bedst renoverede hus (som vi også har gjort d.d.) 

Stisystem omkring Grindsted er blevet mere eller mindre skrinlagt da der var protester - tilbage er der så 
stien fra gadekæret igennem mosen.  

Gadekæret fik vi renoveret og opsat borde og bænke – blev indviet i forbindelse med byfesten 

Byskilte og små hammerhatte blev planlagt og bestilt sidste år- vi fik penge fra AKA-puljen og de bliver sat 
op inden sommerferien / eller i forbindelse med cykelstien 

NB. Der var kommentarer til mosen: når hundeejere går tur der, slipper de enten deres hunde løs eller har 
dem i meget lang snor. Det skræmmer de ville dyr og fugle i området. Samrådet vil sørge for et eller flere 
indlæg i Hammernyt samt at der bliver opsat skilte med vejledning ved de 2 låger i mosen. 

 

Nissehuer på Hammerhattene i dec, hvoraf nogle i Grindsted igen desværre blev stjålet. Der blev foreslået 
Frit lejde inden dec. i år. 

Vi samarbejder fortsat med lokal lodsejer om at få udstykninger etableret syd/øst for tranevej i Grindsted. 
Der har været en høring herom, og vi ved, at der har været indsigelser (folk på Tranevej, der ikke ønskede 
denne udstykning). Samrådet mener fortsat, at det er vigtigt for byen, at det bliver bygget flere huse (nok til 
en fornuftig udvikling). Det er det politiske udvalg i AK, der skal beslutte, hvad indsigelserne skal betyde for 
den videre proces. 

Herunder arbejder Lasse og jeg (Ole S) med tanker om ældreboligere /senierboliger i vort lokalområde, så 
ældre har mulighed for at blive i vort lokalområde, når deres huse bliver for store og upraktiske. 

Som noget nyt vil vi her i 2016 forsøge at etablere et kulturudvalg, der blandt andet skal se på, om vi kan få 
midler til kunst /kultur i vort lokalomåde. Det er tanken, at borgerforening, meninghedsråd, Galleri 
Hammer, samrådet og evt. nogle kunstinteresserede skal danne dette udvalg – men nu må vi se, hvilken 
interesse der er for dette i efteråret. 
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Vi laver her i 2016 et PR udvalg – for at få synliggjort vores lokalområde mange faciliteter 

 

Historie 

Poul Dahl skriver en del spændene ting om folk eller oplevelse, som bliver lagt ind på vores hjemmeside 

Kik ind der er mange spændene artikler om vort lokalområde 

Hjemmesiden 

Poul Dahl er tovholder i denne og vi har opdateret den nogle gange,  så den efter vores mening fremstår 
som en spændene hjemmeside – det er jo foreningerne og samrådet der i fællesskab skal sørge for, at 
nyhederne kommer på, så den bliver formidling af aktuelle informationer. 

NB. Hammernyt kommer igen som tidligere på hjemmesiden. 

 

4. Andre informationer: 

Bus til Kvickly 

Forslag fra en beboer i Grindsted om en ugentlig bus til Kvickly i Bouet. Kvickly vil så give kaffe/brød, og 
efterfølgende kan der handles, inden bussen igen kører tilbage. 

Erhversudbygning i den nordlige del af Aalborg – (optakt/dialog med Aalborg Kommune). Vestbjerg, 
Sulsted, Tylstrup, Grindsted og Uggerhalne samt tilhørende landområder er med. 

 

Ole Schwarz 

NB. Beretningen blev godkendt! 

 

5. Kassererens fremlæggelse af regnskabet: 

Ole Dahl uddelte regnskabet og fremlagde det herefter. Han kunne oplyse, at regnskabet balancerede fint. 
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 

 

6. behandling af indkomne forslag: der var ingen forslag. 

7. Valg til bestyrelsen: 

Villy Nielsen og Ole Schwarz var på valg. De var villige til genvalg, og da der ikke var andre, der meldte sig, 
blev de genvalgt. Bestyrelsen består således igen af: Ole Schwarz, Poul Dahl, Ole Dahl, Bendt Grønborg. 
Som suppleant blev Ole Peter Jakobsen genvalgt, da der ikke var andre, der meldte sig. 

 

8. Valg af revisor: 



 

Side 5 af 5 
 

Lasse Breddam var villig til genvalg, og da ikke andre meldte sig, blev han genvalgt. 

 

9. Evt. 

Forslag om bænk i busskur ved skolen 

Forslag om flag i byerne ved Limfjordsløbet og ved Gynnastikforeningens opvisningsdag. Forslag om 
oprettelse af et flaglaug under Borgerforeningen. 

 

10. fremtiden for landområderne: 

Ordstyreren takkede herefter for god ro og orden, og Ole Schwarz kunne oplyse, at den sidste del af 
generalforsamlingen ville omhandle bosætning i landsbyerne og i landområderne samt om etablering af 
borgerhus/fælleshus. Til det emne var tidligere skoleleder af Thorup Skole mellem Hjallerup og 
Dronninglund, Hans Jørgen Melvej indkaldt. 

Hans Jørgen har været formand for beboerforeningen for Thorup og omegn i ca. 30 år. Sammen med den 
øvrige bestyrelse har han kæmpet for, at det lille samfund skal overleve. Det er lykkedes. Hans Jørgen har 
været og er involveret i mange andre ting og har stor erfaring i at skaffe midler. Han var med til at oprette 
LAK (en landbysammenslutning) i Brønderslev Kommune i 2006 og var formand for det i 6 år. Der blev 
igangsat 56 projekter til en samlet pris af 58 mill. kr. Midlerne kom næsten udelukkende fra fonde og 
næsten ingen ting fra kommunen. Der sad 15 personer i styregruppen, og 26 byer var med i fordelingen af 
tilskud til "stedbundne resurser". 

I 1965 var der i omkring Thorup 58 selvstændige landbrug og ca. 12 erhverv i selve Thorup. I 2016 er der 
204 husstande i området, hvoraf de 39 er i selve Thorup. Ejendommene er opkøbt, nogle enkelte er jævnet 
med jorden, men langt de fleste er renoveret, og hvor nogle af udhusene er fjernet. Der er altså tale om 
små landbrugsparceller med 3 - 4 tønder land, hvorfra der er mulighed for at drive erhverv til en meget lav 
m2-pris. Der er 15 - 20 erhverv i området. De sidste 3 år er der bygget nye huse i selve Thorup. Der kommer 
tilflyttere fra bl.a. Aalborg. Skolen blev lukket sidst i 70'erne efter 1 år som friskole. Da skolen lukkede var 
der 72 børn. Skolen blev købt af Dronninglund Kommune og blev lavet til aktivitetshus for 6 foreninger og 
med mulighed for udlejning til fester, der blev lavet 2 lejligheder til udlejning og der blev lavet et lokalarkiv. 
Den gamle skole er et stort aktiv for byen. Ser man lidt længere ud i den gamle Dr.lund Kommune, så er der 
en flot natur, 2 slotte, 2 kroer, mange kunstforr.. 60 - 70 aktører er ved at danne en forening for at lave 
fælles markedsføring. Dagligvareforretninger er der mange af og i en afstand af 7 - 8 km. Det samme 
gælder de kommunale institutioner. Hvis man skal gå i gang med et projekt, er det vigtigt at der er tale om 
nytænkning. Det fremmer muligheden for støtte fra f.eks. fonde, og så skal man være opmærksom på 
udgifter til driften. 

Til slut skal nævnes, at Hans Jørgen har været med i "Jydske Ås projektet". Det har været et projekt til 12 
mill., hvoraf Real Dania gav 3 mill. Her var flere store professionelle firmaer involveret. Her er det yderst 
vigtigt, at man har en projektkoordinator, som er lønnet til det i en periode. 

Ole Schwarz takkede Hans Jørgen for hans spændende bidrag, og Samrådet kvitterede med en 
købmandskurv og de fremmødte med et stort bifald. 

 

Ole Peter Jakobsen d. 26-5-16 


