MØDEREFERAT
Bestyrelse
Emne:

Samråd Grindsted & Uggerhalne
Bestyrelsesmøde

Sted:

Hos Poul Dahl,

Dato:

Tirsdag den 29. august

Deltagere:

Bendt Grønborg, Ellen Høgh, Ole Schwarz, Ole Peter Jakobsen & Poul Dahl

Afbud:

Villy Aagaard Nielsen

Indkalder:

Ole Schwarz

Referat til:

Mødedeltagerne og hammernyt.dk

Næste møde:

Onsdag den 29. november kl. 19 hos Ellen

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 21. marts
- Alle har gennemset hammernyt.dk for fejl, mangler og muligheder.

Udsendt & udleveret
materiale:

Mødeleder:
Vill Ole Peter Jakobsen

Møde nr.:

2, 2017

Tidsrum:

19 – 22

Referent:

Poul Dahl

Pkt.

Resultater / aftaler / konklusioner

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
Godkendelse af referat fra mødet den 21. marts
Referat blev godkendt
Klyngeprojekt – status på projektet
Lasse gav en kort status på Klyngeprojektet og henviste herunder til notat udsendt til de involverede Samråd
ultimo juni: ”Rundt om Hammer Bakker – Stærkere sammen.”
Ajstrup er ny deltager – Langholt har meldt sig ud.
DGI er sekretariat og medsponsor sammen med Realdania og Lokale- og Anlægsfonden. AK deltager også med
ressourcer.

2.
3.

Ansvarlig

Slutmålet for projektet kunne være en organisation og et mindre antal emner/projekter, som området kan være fælles om at køre videre med.
Der arbejdes lige nu på at etablere en borgerundersøgelse, som skal indikere hvilke fælles emner, som Klyngeprojektet bør arbejde med.
Et emne kunne være en fælles hjemmeside, som synliggør hvad, der sker i byerne – herunder kunne en fælles
kalender være en mulighed.
Ole S har sendt forslag til emner til Lasse – Ola S sender til alle i bestyrelsen. Er sket
Lasse efterspurgte en skrivelse fra Samrådet, der bakker projektet op – Lasse laver et oplæg og sender til Ole S.,
som videresender til Landsbyklyngeprojektets sekretariat. Er lavet og sendt.
Der skal reklameres for projektet på hammernyt.dk – Marianne og Lasse skriver tekst til Poul.
4.

Konstituering af bestyrelsen
Ole S forsætter som formand
Ole Dahl fortsætter som kasserer, nu uden for bestyrelsen
Poul D fortsætter som sekretær
Bendt Grønborg, Ole Peter Jakobsen og Villy Aagaard N. er bestyrelsesmedlemmer
Ellen Høgh er suppleant og deltager i bestyrelsesmøderne.
Der var enighed om, at bestyrelsen bør udvides, gerne med yngre deltagere.

Poul Dahl, september 2017
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5.

6.

Nyt fra Borgerforeningen
- Ekstra flagdage bl.a. i forbindelse med cykelløbet Nordjylland Rundt og Equitour
- Infostanderne er nu fjernet – erstattet af andre informationsmedier
- Sankt Hans aften pænt besøgt – Ole Faaborg hovedtaler
- Sommerfesten gik godt – dog var der for få til at rydde op efter festen lørdag aften
- Ole F mangler info fra en del foreninger – Samrådet er dog altid leveringsdygtig.
Tilbagemelding fra de 6 udvalg + fra LAK & ”Projekt Hammer Bakker”
- Cykelsti
Der er nu lagt slidlag på cykelstien og landevejen i Vodskov. Der er sat cykelstativer op ved holdepladsen i
Kinnerup. Der er opsat reflekser ved overkørslen i Kinnerup, de er dog sat lavt og forsvinder ved snelag og
lignende. Vi havde endvidere ønsket, at cykelbanen i rundkørslen skulle placeres vinkelret på bilernes kørebane mod Langholt. Det blev ikke efterkommet.
Bendt har gennemført ”besigtigelsesmøde” og bl.a. drøftet med projektleder Charlotte KraghPedersen om muligheden for at få malet kantstriber i byerne (Grindsted & Uggerhalne) - Projektlederen
afviser. Projektleder talt om at lave ”to-minus-en-vej” igennem byerne, så alle kører i midten af vejen.
Det blev drøftet, om der skal laves et borgermøde i Uggerhalne for at høre byens mening og herunder søge at
få repræsentanter herfra i Samrådet.

Ole Peter

- Byudvikling
- Mosen - sti mm
Det Grønne Hold slår ”græsstien” i sommersæsonen.
- Udstykning i Grindsted
Området øst for Tranevej: Der sker ikke noget i AK, lodsejeren rykker, men intet sker!
Som noget nyt har Aalborg Kommune udbudt sidste del af udstykningen ved Kornelparken til salg. Enkelte
beboere har protesteret. AKs projektleder har skrevet til beboerne og forklaret. Samrådet mener ikke, at den
kan støtte protesterne, da det er en udstykning, der har været i lokalplanen for området i mange år. Desuden
vil modstand fra Samrådet være i modstrid med de generelle ønsker om kontrolleret udvikling for at sikre
vore børneinstitutioner og skolen.
Ole S og Ole Peter orienterer snarest de protesterende ved et personligt møde.
- PR
Gruppen arbejder med følgende:
1) Film (endnu ikke afklaret hvem der skal producere), vi skal evt. søge AKA-midler til udvikling; 2) ”Derfor bor
vi her” på hjemmesiden(Poul), nye tiltag på vej; 3) velkomstpakke til nye borgere (Jon og Ole S).
- Det Grønne Hold er nu dannet med Ole Kjær som projektleder og består desuden af Ole Peter Jakobsen, Jon
Kjeldgaard, Gert Hansen, Villy Aagaard, Palle Nørskov, Torben Hedemann og Thorkild Dahl P. Gruppen
varetager opgaver med at klippe græsset på stien hen over mosen, omkring HammerHattene, ved velkomstskiltene og Trekanten i Uggerhalne.
- Gadekæret
Park & Naturs forsøg på at holde rent omkring gadekæret er ikke gået helt efter deres plan, ligesom grønalgevæksten i dammen heller ikke er dæmpet. Hans Erik Petersen og Ole Schwarz mødes med medarbejdere
fra Park & Natur den 14. september for at finde en varig løsning på problemerne. Der er lavet en aftale om, at
P & N sikrer, at området ser pænt ud til musikarrangementet den 9. september.

Ole S.

- Kunst- & Kultur
Projektgruppens arbejde med et kunstprojekt - en donation (160.000 kr.) – udført af skulptøren Claus
Ørntoft er afsluttet og afsløret ved skoleindvielsen.

Poul Dahl, september 2017
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Der arbejdes med to arrangementer: 9. september vil Mai og Simon Simonsen spille/synge ved Gadekæret.
AK har doneret et beløb hertil.
3. november bliver der i samarbejde med GIF arrangeret Irsk Aften med Kræn West- AK har doneret et beløb
hertil.
- Ungeudvalg
Legeplads i området ved sognegården for de mindste børn – AKA har bevilget 50.000 kr. og Borgerforeningen
har doneret 15.000 kr. Stedet er godkendt, der er givet byggetilladelse. Hus og sandkasse monteres den 1.
oktober.
- Lokalhistorie
Der er skrevet en lokalhistorisk artikel om den første støber i Grindsted; den offentliggøres til oktober på
hammernyt.dk og i Horsens-Hammer Årbog 2017; herudover arbejdes der med tre historie: Møntfund i
Grindsted, Mergelgravning i Kinnerup og Vejene i gamle dage.
Arbejdet (Poul og Ole Faaborg) med at lave en fotobog er i fuld gang, det laves i samarbejde med HorsensHammer Lokalhistoriske forening.
Der pågår et større interview-og indsamlingsprojekt med ældre borgere i Grindsted, Uggerhalne/Kinnerup
og omegn. Skal indgå i beskrivelse af udviklingen i vores område.
- Hjemmeside
Indhold i nyt menupunkt, med arbejdstitlen: ”Derfor bor vi her” er kommet godt fra land, men endnu ikke
helt færdigt – se Pouls vedhæftede oversigt.
- Projekt Hammer Bakker
De ture, som arrangeres i HB er nu med i ”Naturguiden 2017 - Naturture i Himmerland og det sydlige
Vendsyssel”.

7.
8.

9.

10.

Ole S

Poul

Poul

Ole S

- LAK
Samrådet er medlem sammen med Borgerforeningen. Intet nyt herfra.
Status på økonomi
Regnskabet for 2017 viser indtil videre en saldo på 8.824 kr.

Ole S

Visionsseminar – Næste skridt
Poul har udarbejdet et oplæg til Den videre proces for Visionsseminar 2015. Blev kort drøftet og aftalt, at Poul
indkalder Lasse og Ole S til møde om, hvordan vi kommer videre. Er aftalt til den 18. september.
Borger- & Kulturhus - Status
Den nystartede forening kan overtage DUS-bygningerne til oktober.
Der arbejdes pt med en byggesag, som blandt andet kompliceres af, at huset ligger på to matrikler – der skal
ommatrikuleres, hvilket er temmelig dyrt. Hertil kommer, at der skal etableres handicap-P-Plads.
Udvalget arbejder fortsat på støtte fra Lokale- og Anlægsfonden og Grøn Ordning. Der er kommet afslag fra Velux- og Vækstfonden. Spar Nord Fonden har doneret 30.000 kr. og Aalborg Kommune har givet tilsagn om støtte på 100.000 kr. samt 460.000 kr. til fibernet, hertil kommer midler fra Equitour-aktiviteterne.

Poul

Næste skridt er en ”Åbent Hus dag”, hvor huset vises frem med tegninger etc. af bygning og indretning. Det
blev understreget, at det er vigtigt med lokal opbakning.
Valgmøde
Der arbejdes på at holde valgmøde den 1. november. Lasse kontakter partierne – Ole S Menighedsrådet/Jørn
Toldbod om lån af lokale, skolens nye aula ville være oplagt, men det er ikke muligt.
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11.

12.

13.

14.
15.

Sommerfesten fremover
God sommerfest med generel god opbakning. Ole S ønsker ikke at deltage i sommerfestens styregruppe 2018.
Ingen andre meldte sig
Sti/vej ved den røde gård i Møgelmose
Ole S omtalte kort sagen om et stiforløb, som lodsejeren har spærret. Sagen er rejst over for Park & Natur i
Aalborg Kommune af en lokal borger; Ole S har som formand for Samrådet været medunderskriver på protesten. Det blev drøftet om bestyrelsen på forhånd bør være orienteret.
Lån af skolens lokaler
Sagen drøftes på næste møde da Aks skoleudvalg er på vej med en afklaring af regler for et lokalsamfunds lån
af skolelokaler.
Eventuelt
Intet under eventuelt
Næste møde - Onsdag den 29. november kl. 19 hos Ellen
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