MØDEREFERAT
Bestyrelse
Emne:

Samråd Grindsted & Uggerhalne
Bestyrelsesmøde

Møde nr.:

1, 2017

Sted:

Hos Villy Aagaard Nielsen, Hjallerup

Dato:

Tirsdag den 21. marts

Tidsrum:

19 – 21

Deltagere:

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

Afbud:
Indkalder:

Ole Schwarz

Referat til:

Mødedeltagerne og hammernyt.dk

Næste møde:

Tirsdag den 15.august kl. 19 hos Poul

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 12. december
- Alle har gennemset hammernyt.dk for fejl, mangler og muligheder.

Udsendt & udleveret
materiale:

Mødeleder:
Vill Ole Dahl

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
- Fastelavnsfest en succes
- MGP for anden gang - stor succes
- Generalforsamling den 22. marts
Tilbagemelding fra de 6 udvalg + fra LAK & ”Projekt Hammer Bakker”
- Cykelsti
Bendt har gennemført ”besigtigelsesmøde” og bl.a. drøftet med projektleder Charlotte Kragh-Pedersen om
muligheden for at få malet kantstriber i byerne (Grindsted & Uggerhalne) - Projektlederen afviser. Cykelstiudvalget forfølger fortsat sagen, Peter Jungersen udarbejder forslag.
Projektlederen sikrer, at der sættes reflekser op på overkørslen i Kinnerup. Der lægges slidlag på vejen i
Vodskov - sættes bedre skiltning op i den forbindelse. Der sættes cykelstativer op ved holdepladsen i
Kinnerup. Der arbejdes på at sørge for mere sikre kørselsforhold for cyklister i rundkørsel nord.

2.
3.

4.

Ansvarlig

- Byudvikling
- Mosen - sti mm
Villy ”laver” snarest en sti tværs over mosearealet. Det Grønne Hold slår ”græsstien” i sommersæsonen.
- Gadekæret
Der er renoveret yderligere i og omkring gadekæret, buske og hæk mod gaden er blevet fjernet, som vi har
bedt om - Betonkreationer er nu sat på deres nye plads - vi tror, at området bliver en lille perle i Grindsted.
Poul lavet artikel som er sat på hjemmesiden, sendt til HammerNyt Ole Faaborg) og Vodskov Avis.
- Udstykning af grunde øst for Tranevej
Det politiske udvalg i AK har godkendt, at der kan udarbejdes en Lokalplanen. Denne er endnu ikke godkendt
i AK.
- PR
Gruppen arbejder med følgende:
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1) Film (Ole Faaborg & Marianne), 2) ”Derfor bor vi her” på hjemmesiden(Poul) og 3) velkomstpakke til nye
borgere (Jon og Ole S).
- Det Grønne Hold er nu dannet og består af Hans Stokholm, Ole Kjær, Ole Peter Jakobsen, Jon Kjeldgaard.,
Villy Aagaard, Palle Nørskov, Torben Jensen og Thorkild Dahl P. Gruppen vil varetage opgaver med at klippe
græsset på stien hen over mosen, omkring HammerHattene, ved velkomstskiltene og ved Trekanten i
Uggerhalne.
- Kunst- & Kulturgruppe
Projektgruppen arbejder pt. sammen med skolen om et kunstprojekt - en donation (160.000 kr.) - som skal
fremstilles af skulptøren Claus Ørntoft.
Der arbejdes med to arrangementer: Til maj vil Maj og Simon Simonsen spille/synge ved Gadekæret. AK har
doneret et beløb hertil.
Til november bliver der i samarbejde med GIF arrangeret Irsk Aften med Kræn West- AK har doneret et beløb
hertil.
Til Årets Bygværk er der indkommet forslag, som bliver afsløret på Generalforsamlingen.

5.

6.

Ole S.

- Ungeudvalg
Nyt projektet er at få etableret legeplads i området ved sognegården for de mindste børn. Der er søgt
50.000 kr. i AKA. Borgerforeningen har doneret 15.000 kr. Stedet er godkendt, der er givet byggetilladelse.
Forventes lavet september.
Ungdomsklubben modtager nu børn fra 6. klasse, så de bliver kendt med stedet inden, de fortsætter i
Vodskov Skole.

Ole S

- Lokalhistorie
Ud over historie om Km-sten på hammernyt.dk, i HammerNyt og i Horsens-Hammer Årbog 2016 arbejdes der
med tre historie: Møntfund i Grindsted, Mergelgravning i Kinnerup og Vejene i gamle dage.
Et arbejde med at skabe en såkaldt fotobog er startet op i samarbejde med Horsens-Hammer Hjemstavn.
- Hjemmeside
Indhold i nyt menupunkt, med arbejdstitlen: ”Derfor bor vi her” blev godkendt. I tekst, billeder, film etc.
ønsker vi at vise det bedste ved vores område. Det er PR-gruppen, der har opgaven.

Poul

- Projekt Hammer Bakker
Projekt Vandtårn forventes at fortsætte i en nystiftet forening senere på året. Der er søgt 750.000 til indretning af tårnet.
De ture, som arrangeres i HB er nu med i ”Naturguiden 2017 - Naturture i Himmerland og det sydlige
Vendsyssel”.
- LAK
Samrådet er medlem sammen med Borgerforeningen. Intet nyt herfra.
Status på økonomi
Regnskabet for 2016 viser et overskud på 86 kr. Der var indtægter på 24.562 kr. og omkostninger på 24.476.
Der har i året været gennemført mange aktiviteter, hvilket har medført mange posteringer.
Visionsseminar: Grindsted - Uggerhalne 2025
Poul har udarbejdet et oplæg til visionsseminar; det blev efter nogen debat vedtaget. Det gennemføres torsdag
den 27. april.
Poul lavet artikel herom, der er sendt til HammerNyt. Sættes ligeledes på hjemmesiden

Ole S
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7.

11.

Generalforsamling
- Dato: Onsdag 10. maj kl. 18 - 21
- Dagsorden
- Sted: Sognegård
- Hvem er på valg - Ole D & Bendt & Poul - Ole ønsker ikke genvalg. Vil godt arbejde som kasserer
uden for bestyrelsen, hvis generalforsamlingen ønsker det. Bestyrelsen er positiv. Der skal findes en
erstatning for Ole D.
- Dirigent: Lasse B
- Spisning (Ole S)
- Foredrag ved Andreas Helgstrand
- Beretning/beretninger (udkast til Ole D) + fra projektledere). Poul lavet forslag til PowerPoint projektlederne sender deres tekst til Poul, som laver en samlet PP.
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”.
Der er kommet afslag fra ansøgning om midler fra Lokal og Anlægsfonden og Realdania. Vi må derfor arbejde
med en plan B, hvor vi ”bygger” huset i etaper. 1. etape består i at få nyt tag på huset.
Næste skridt er en ”Åbent Hus dag”, hvor huset vises frem med tegninger etc. af bygning og indretning.
Equitour 2017 - status
Vi abonnerer sammen med GIF på to opgaver: VIP-parkering og VIP-kørsel. Lasse er vores projektleder
Klyngeprojekt
Landsbyklyngen Hammer Bakker er oprettet mhp. at styrke samarbejdet mellem byerne rundt om HB om en
samlet udvikling af området. NN fra Aalb. Komm. er ansat til at være leder. Der er afsat ca. ½ mio til projektet.
Lasse Breddam er samrådets repræsentant i projektet. Vi foreslår, at Lasse bliver formand for projektgruppen.
Eventuelt

12.

Næste møde - Tirsdag den 15. august kl. 19 hos Poul

8.

9.
10.
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