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Emne:

Samråd Grindsted & Uggerhalne
Bestyrelsesmøde

Sted:

Hos Ellen Høgh, Tranevej

Dato:

Møde nr.:

3, 2017

Tidsrum:

19 – 21

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:

7. februar kl. 19 hos Bendt

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 29. august
- Alle har gennemset hammernyt.dk for fejl, mangler og muligheder.

Udsendt & udleveret
materiale:

Mødeleder:
Vill Ellen Høgh

Referent:

Poul Dahl

Pkt.

Resultater / aftaler / konklusioner

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
Godkendelse af referat fra mødet den 29. august
Referat godkendt
Klyngeprojekt – status på projektet
Landsbyklyngen Hammer Bakker er oprettet mhp. at styrke samarbejdet mellem byerne rundt om HB om en
samlet udvikling af området. Lisbeth Machholm, Aalborg. Kommune deltager, Projektleder er NN fra Aarhus.
Lasse Breddam og Marianne Ellersgaard er Samrådets repræsentanter i projektet. Lasse er formand for projektgruppen, Marianne er med i Kommunikationsgruppen. Der arbejdes bl.a. med at etablere en fælles hjemmeside for klyngen. Klyngeprojektet arbejder på at lave en borgerundersøgelse.
Nyt fra Borgerforeningen
- Anette Jespersen er udtrådt af bestyrelsen, Thorbjørn – Biker er som suppleant indtrådt
- Charly og Anders Clausen rejser juletræ i Uggerhalne og i Grindsted
- Julebelysninger er med Villys hjælp sat op i byerne – der er dog tekniske problemer i Uggerhalne
- Den 10. februar holdes fastelavnsfest
- Der arrangeres Brætspil i april
- I maj holdes en ”hjælperfest” for alle frivillige i Borgerforeningen
- BoF har tegnet abonnement å tilsyn af Hjertestarterne
- Der er 11 – 12 hjerteløbere i G & U, som alarmeres via 112 – Ole Peter undersøger i BoF hvem de er.
Tilbagemelding fra de 6 udvalg + fra LAK & ”Projekt Hammer Bakker”
- Cykelsti
Aalborg Kommunes projektleder på cykelstien har, bl.a. på baggrund af borgerhenvendelse, bedt Samrådet
ved Cykelstiudvalget undersøge, om der er behov for fartdæmpende foranstaltninger i byerne i form af 2-1
vejforløb for at øge trafiksikkerheden for de bløde trafikanter.
Der er derfor indkaldt til Borgermøder i Uggerhalne den 24. og i Grindsted den 25. januar 2018.
Ud over henvendelse om bedre skiltning ved vejindsnævringen i Vodskov, har formanden peget på uhensigtsmæssig afmærkning ved cyklistoverkørslen i Kinnerup og problemer ved rundkørsel nord for cyklister.
Desuden er der peget på behov for mere lydsvag belægning af Uggerhalnevej og Grindstedvej samt om mulighed for at fortove på samme strækninger føres igennem, så det yderligere understreges over for bilister, at
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der er vigepligt fra sidegader.
Cykelstiudvalget arrangerer julefrokosten i år – sker den 19. januar i SportsCafeen.
- Byudvikling
- Mosen - sti mm
Stien tværs over mosearealet er slået for sidste gang i denne sæson – det er understreget over for hundeejere, at de på grund af kreaturerne skal holde deres hunde i snor.
Bjørnekloen uden for hegnene er fjernet af Ole Peter og Christian Brath
Ole Peter slår ligeledes græsset på Værestedet vest for skolen.
- Udstykning i Grindsted
Det politiske udvalg i AK har godkendt, at der kan udarbejdes en Lokalplanen og dermed godkendelse til
udstykning for området øst for Tranevej. Denne er endnu ikke godkendt i AK, men forventes at være klar
medio 2018.
Vedrørende Kornelparken har Ole Peter og Ole S været til møde med beboerrepræsentanter om Aalborg
Kommunes udstykning, der forventes iværksat i 2018. Samrådet kan ikke gå imod udstykning af de 9 parceller, da de er godkendt af politikerne i AK. Samrådet er generelt positiv indstillet til udstykninger for at
sikre den fortsatte eksistens af vore børneinstitutioner.
- PR
Gruppen arbejder med følgende:
1) ”Film” (Poul, Hans Erik & Kurt). 2) ”Derfor bor vi her” på hjemmesiden(Poul) og 3) ”Velkomstpakke til nye
borgere” (Jon og Ole S) – forventes at være klar i løbet af vinteren.
- Det Grønne Hold er nu dannet og består af Ole Kjær, Ole Peter Jakobsen, Jon Kjeldgaard, Villy Aagaard, Palle
Nørskov, Torben Hedemann J. og Thorkild Dahl P. Gruppen varetager opgaver med at klippe græsset på stien
hen over mosen, omkring HammerHattene, ved velkomstskiltene og ved Trekanten i Uggerhalne/Kinnerup.
Holdet udfører et stort arbejde for byerne – bestyrelsen takker for holdets flotte indsats!
- Gadekæret – Hvordan får vi blank vand i kæret?
AK har renoveret i og omkring gadekæret, Betonkreationer er nu sat på deres nye plads - vi tror, at området
bliver en lille perle i Grindsted, men vi er ikke tilfreds med selve Gadekæret – kanterne bliver begroet og der
er algesuppe i vandet. Hans Erik Petersen, Grindsted arbejder med et firma, biologer herfra vil til foråret vi
tage prøver af vandet, analysere og komme med forslag til, hvordan vandkvaliteten kan forbedres. Pris anslået
til 2.000 kr. AK vil komme med beplantningsforslag, hvis vi kan skaffe midler til planter.
Herudover arbejder Hans Erik med et projekt med at sætte lys på HammerHattene.
Nissehuer blev sat på HammerHatte lørdag den 9. december.
- Årets byggeri 2017
Skal sættes i gang – Poul sætter indbydelsen til at stemme på et byggeri mv. på hjemmesiden og efter Nytår
på FB: Aktiviteter i G & U
- Kunst- & Kulturgruppe
- Status på 2017
Projektgruppen har sammen med skolen fået skabt et kunstprojekt - en donation (160.000 kr.) - af skulptøren Claus Ørntoft.
I maj optrådte Mai og Simon Simonsen ved Gadekæret. AK donerede et beløb hertil.
I november blev der i samarbejde med GIF arrangeret Irsk Aften med Kræn West- AK donerede et beløb
hertil. Fine arrangementer, som bestyrelsen roser.
- Arrangementer i 2018: Udvalget arbejder med to arrangementer, det enen forventes atter at foregå ved
Gadekæret. Det er muligt at få op til 3.500 kr. fra AK til det enkelte arrangement.
Ellen Høgh indtræder i gruppen.
- Ungeudvalg
Legeplads for de mindste børn er etableret i området ved sognegården. AKA har bevilget 50.000 kr. Borger-
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foreningen donerede 15.000 kr. Det er blevet en lille perle; Mikkel og Nikolaj har stået for det praktiske. Ole S
har haft det ”tunge” arbejde med bureaukraterne i AK. Resultatet er meget tilfredsstillende. Samrådet skal
tegne forsikring, 1.500 kr. årligt.
Mikkel og Nikolaj har sikret, at der nu er lys ved multibane mv. på stadion.
Ungdomsklubben modtager nu børn fra 6. klasse, så de bliver kendt med stedet inden, de fortsætter i
Vodskov Skole.
- Lokalhistorie
Ud over historie om Cementstøberen i Grindsted, publiceret på hammernyt.dk og i Horsens-Hammer Årbog
2017 arbejdes der med flere historier: ”Vandstedgaards endeligt”, ”Hvad er det for en gård?”, ”Missionhus til
Ungdomshus”, ”Møntfund i Grindsted”, ”Mergelgravning i Kinnerup” og ”Vejene i gamle dage”. Herudover
fortsætter Poul og Ole Faaborgs arbejde med fotobog i samarbejde med Horsens-Hammer Hjemstavn.
Km-sten i Kinnerup er malet., der er foretaget indsamling af fotomateriale mv samt interview med ældre
grindstedborgere.
- Hjemmeside
Menupunktet ”Derfor bor vi her” bliver løbende udbygget, så vi I tekst, billeder, film etc. Prøver at vise det
bedste ved vores område. Senest er en lille film om sommerfester i 1980’erne publiceret. Det er PR-gruppen,
der har opgaven. Det blev understreget, at alle skal tænke på at lave små historier til hjemmesiden om de
aktiviteter, vi arbejder med.
- Projekt Hammer Bakker
De ture, som arrangeres i PHB er nu med i ”Naturguiden 2018 - Naturture i Himmerland og det sydlige
Vendsyssel”.
- LAK
Samrådet er medlem sammen med Borgerforeningen. Intet nyt herfra.
Status på økonomi
Regnskabet for 2017 viser pt. et overskud på 19.425 kr. Der har i året været gennemført mange aktiviteter,
hvilket har medført mange posteringer.
Visionsseminar – Næste skridt
Næste skridt er nu i gang med at arbejde med at udvikle de ideer, der kom frem under seminaret.
Nyt fra Borger- & Kulturhus – status
Åbent-Hus arrangement gik godt, mange borgere kiggede forbi. SparNord donerede 30.000 kr. Et pænt bidrag
til huset. Der arbejdes fortsat på at skaffe yderligere midler, bl.a. 500.000 fra den grønne fond. Byggetilladelse
forventes klar i løbet af få dage. De første fysiske aktiviteter forventes indledt i løbet af foråret.
Lån af skolens lokaler – status
Offentligheden kan låne lokaler i skolen, der er dog et alvorligt ”aber dabei”: der er ingen møbler – stole og
borde – det begrænser i høj grad alles brug af skolens lokaler! Godt at vi er ved at sikre et nyt ”forsamlingshus”!
Skolens idrætslærer er måske interesseret i at deltage i ”Næste skridt” – udendørs-fitness-aktiviteter.
Julefrokost – Cykelsti
Julefrokosten holdes fredag den 19. januar – Cykelsti arrangerer.
Eventuelt
- Generalforsamling - Dato: torsdag 3. maj kl. 18 - 21
- PR på vore byskilte blev drøftet – Bent og Poul laver oplæg til regler herfor og rundsender pr. mail
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Næste møde: Onsdag den 7. februar kl. 19 hos Bendt
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