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Emne: Samråd for Grindsted og Uggerhalne - Generalforsamling  2017 

   

Sted: Sognegaarden, Grindsted 

Dato: Onsdag den 10. maj 2017 Tidsrum: 19 – 21  

Deltagere:  Samrådet: Bendt Grønborg, Ole Dahl, Ole Schwarz, Villy Aagaard Nielsen, Ole Peter 

Jacobsen, & Poul Dahl samt projektgruppemedlemmer; hertil godt 50 deltagere. 

Fraværende: Ingen 

Indkalder: Ole Schwarz   Referent:  Poul Dahl 

Referat til: Sættes på Hammernyt.dk og sendes til Ole Faaborg, red. af HammerNyt 

Dagsorden: 

A. Valg af ordstyrer og dirigent  

B. Formandens beretning (Ole Schwarz) 

C. Udvalgenes beretning 

- Byudvikling (Ole Schwarz) 

- Cykelsti (Bendt Grønborg) 

- Kunst & Kultur (Ole Schwarz) 

- Ungeudvalg (Ole Schwarz) 

- Lokalhistorie (Poul Dahl) 

- Hjemmeside (Poul Dahl) 

- Skoleudvalg (Lasse Breddam) 

- Landsbyklynger (Lasse Breddam) 

- ”Projekt Hammer Bakker” (Ole Schwarz) 

D. Kassereren fremlægger regnskab (Ole Dahl) 

E. Behandling af indkomne forslag 

F. Valg af halvdelen af bestyrelsesposter og 1 suppleant 

Bendt Grønborg, Ole Dahl & Poul Dahl er på valg. 

Ole Dahl ønsker ikke genvalg. 

Suppleant: Ole Peter Jacobsen er indstillet til bestyrelsen og skal derfor erstattes. 

G. Valg af revisor: Lasse Breddam er villig til genvalg 

H. Eventuelt: Ønsker til det fremtidige arbejde i Samrådet. 

 

Referat fra Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen blev indledt med spisning, hvortil godt 48 havde tilmeldt sig - efterfølgende kom yderli-

gere ½ snes. 

Herefter bød Samrådets formand, Ole Schwarz velkommen til generalforsamlingen og indledte, inden den 

formelle del af generalforsamling gik i gang, med at uddele Samrådets pris for ”Årets Smukke Byggeri 2016” 

til ejerne af Grindstedgaard, Ann og Per Nikolajsen. 

Ole Schwarz anførte, at den renovering der i 2016 er gennemført af Grindstedgaard matchede de kriterier, 

der er sat op for tildeling af prisen. Det samme må indstilleren, Ole Faaborg have ment. 

Ole Schwarz citerede fra Oles indstilling: ”Jeg vil hermed indstille Ann og Per Nikolajsen på Espelunden for 
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deres løbende renovering af Grindstedgaard. I januar besøgte jeg dem og så den fornemme renovering og-
så indendørs og i produktionshallerne. Grindstedgaard er en pryd for byen, oven i købet ud til hovedgaden. 
Derfor synes jeg, at Nordjyllands Portmontage og Ann og Per skal have prisen.   
Herefter overrakte Ole et foto af præmien, en stentøjsplakette fremstillet af vores lokale kunstner, Margit 
Plougstrup, til Ann og Per - plaketten følger hurtigst. 
 

Ad A. Valg af ordstyrer og dirigent 

Ole Kjær blev valgt. Ole konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 

Poul Dahl blev valgt til referent. 

Ad B. Formandens beretning 

Ole Schwarz aflagde beretning og understregede bl.a., at Samrådet er en paraplyorganisation for det loka-

le foreningsliv. Formålet er bl.a. at  

- være talerør for lokalområdet i forhold til kommunen 

- varetage dialog med øvrige Samråd i kommunen 

- koordinere og udvikle lokalområdet i samarbejde med dets foreninger og organisationer. 

 

Bestyrelsens opgave er primært at planlægge, koordinere, beslutte og skabe dialog med foreninger, orga-

nisationer og borgere i Grindsted og Uggerhalne om opgaver, der trænger sig på. Dialogen sker bl.a via 

Borgermøder, Visionsseminar, Hammernyt.dk, HammerNyt, FaceBook og artikler i lokalpressen. 

Det nyligt afholdte Visionsseminar ”Grindsted & Uggerhalne 2025” skal være med til at sikre størst mulig 

borgerinvolvering i fremtidige opgaver. ”Vi skal sammen med borgere og foreninger skabe en vision for, 

hvordan vore to byer skal udvikle sig - fremtiden står lige om hjørnet og løber af sted - vil vi påvirke, må vi 

gøre noget selv.” 

Skolens børnetal ligger os meget på sinde, sagde Ole. Skoleleder Søren Kold havde oplyst, at der i O. kl. er 

9 børn; i 1. kl. 13; i 2. kl. 11; i 3. kl. 14; i 4. kl. 13; i 5. kl. 16; i 6. kl. 15.  Det er en bekymrende udvikling, som 

alle, der har indflydelse må gøre noget ved. Samrådets initiativer nævnes senere. 

 

Ole pegede videre på, at der på nogle områder er et fornuftigt samarbejde med Aalborg Kommune, Det 

kan være temmelig forskelligt fra forvaltning til forvaltning.  

At der er et godt samarbejde Samrådene i Aalborg Kommune imellem. At der er et tæt samarbejde med 

de 6 Samråd, der står bag Projekt Hammer Bakker. 

 

Ole fremhævede afslutningsvist, at Samrådets forskellige kompetencer er en styrke for arbejdet og invitere-

de til, at borgere kan deltage i aktiviteter uden nødvendigvis at deltage i mødeaktivitet. Det er i udvalgene, at 

det store arbejde ligger.      

Ad C. Udvalgenes beretning 

Samrådet har nedsat nogle ad hoc-arbejdsgrupper. 

Ridestævnet ved Helgstrand: Lasse Breddam, Bendt Grønborg, Poul Dahl & Ole Schwarz. Har udløst flere 

opgaver: Udlægning af 7.000m
2
 plastmåtter, montering af flagstænger. VIP-Parkering og VIP-kørsel under 

Equitour-stævnet i begyndelsen af juni; sidstnævnte gennemføres sammen med GIF. 

Visionsseminar: Poul Dahl, Lasse Breddam & Ole Schwarz. Seminar er gennemført, der laves opfølgende 

opgaver i samarbejde med Aalborg Kommune. 

Borger- & Kulturhus: Bendt Grønborg & Lasse Breddam & Ole Schwarz. Opgaverne har indtil videre har 

været at Planlægge, tegne, beregne udgifter og søge midler. Et kæmpe arbejde primært udført af Bendt og 

Lasse. 
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Byudvikling 
Ole Schwarz er projektleder, herudover Jon Kjeldgaard, Marianne Ellersgaard, Ole Peter Jakobsen og Ole 
Kjær. Hans Stochholm og Poul Dahl er trådt ud, ind er kommet Hans Erik Petersen.  
 
Arbejdsopgaver: ønsker at synliggøre Grindsted og Uggerhalne over for omverden og medvirke til at udvikle 
vore byer, herunder lave en strategi for en begrænset, men nødvendig udvidelse af boligantallet:  

 Det gælder bl.a. udstykningsplaner sydøst for Tranevej. Lasse Breddam og Ole Schwarz har støttet  
        ejeren i sagsbehandlingen. Status er lige nu, at forhøring er gennemført. Endelig godkendelse for- 

        ventes hen over sommeren. Ejer vil formentlig udstykke etapevis; der er plads til ca. 24 boliger. Vi  
        håber på at ”Himmerland” vil være interesseret, så der kan bygges almenboliger.  
        Samrådet har støttet sagen i lyset af de små børneårgange; vi ønsker flere småbørnsfamilier til byerne. 
 
        Der kan eventuelt være tale om flere udstykninger i Grindsted. I Uggerhalne er der ledige grunde.  
        Udvalget arbejder med  
  

 Gadekærets er renoveret og betonkreationer opsat. 

 Sørge for at det, vi har opsat - HammerHatte - Byporte - Betonkreationer - bliver vedligeholdt.  

 Vi arbejder på at få flere små HammerHatte opsat. 

 Vi fortsætter konkurrencen om ”Årets Smukke Byggeri”. 

 
Vi har følgende arbejdsgrupper: 

 ”Det Grønne Hold”: Ole Kjær, Palle Nørskov, Torben Hedemann, Hans Stockholm, Ole Peter,  
        Jon Kjeldgaard, Thorkild Dahl P. og Villy Aagaard. 

 PR-gruppen: Marianne Ellersgaard, Poul Dahl, Jon Kjeldgaard og Ole Schwarz 

 Udstykning: Lasse Breddam og Ole Schwarz. 

 Byporte: Jon Kjeldgaard og Ole Schwarz. 

 
Cykelstiudvalg  
Bendt Grønborg er projektleder i udvalget, hvor Lasse Breddam, Ole Dahl, Ole Peter Jakobsen, Peter Jun-

gersen, Poul Dahl & Villy Aagaard Nielsen er medlemmer. 
Der er sket rigtig meget siden sidste års generalforsamling: Cykelstien er nu etableret - det har været en 
lang proces, men nu er den der. Der er nogle få udeståender, dem søger vi at afklare med kommunen. 

Cykelstiudvalget arbejder i øjeblikket på: 

 Forbedringer gennem byerne 

 Motivering m.m. for at få skolebørnene på cykel 

 Gode cykelvaner – regler m.m. 

 At forbedre forhold ved rundkørsel Nord og overgange. 

 

Kunst & Kultur 

Ole Schwarz er projektleder, hvor Helle Nielsen, Ellen Nygaard, Inga Nielsen, Bo Thomasen, Hans Stock-

holm og Villy Aagaard er medlemmer.  

Arbejdsopgaver er bl.a. at lave nye kunst- og kulturaktiviteter - etablere kunst, gennemføre foredrag, musik 

mm. 9. september bliver der en musikalsk eftermiddag med Mai og Simon Skytte Simonsen ved Gadekæret. 

I november bliver der, i samarbejde med GIF, en Irsk Aften med Irish Stew og musik med Kræn West. 

 

Ungeudvalg 



MØDEREFERAT 

GGeenneerraallffoorrssaammlliinngg  22001177   

Poul Dahl   Side 4 af 5 

Referat fra Generalforsamlingen 

Ole Schwarz er projektleder i udvalget, der herudover består af Christian Jensen, Carsten Christensen, Ni-

colai Nørgaard Pedersen og Mikkel Torp Jacobsen. Ole orienterede om udvalgets aktiviteter. Det er etable-

ret med henblik på at sikre aktiviteter for ungdommen. Aktiviteter, som ligger uden for det, de etablerede for-

eninger gennemfører. Baggrunden er fremme aktiviteter, så hærværk og lignende kan undgås.  

Samarbejde med Skole, Ungdomsklub og GIF er derfor meget vigtigt!   

Skater-, Beachvolley- og BMX-bane er etableret nu også med lys - Skaterbanen bruges flittigt. - 

Ny opgave er etablering af legeplads for de mindste børn - i samarbejde med Dagplejerne forventes pladsen 

færdig til efteråret. 

 

Lokalhistorie 

Poul Dahl er projektleder. Formålet med arbejdet er gennem interview og indsamling af materiale at kunne 

beskrive Grindsted, Uggerhalne, Kinnerup og omegns historie. 

Poul viste på en PowerPoint, som vedhæftes referatet, hvilke opgaver, der arbejdes med pt.  

Poul efterlyste fotomateriale og lignende, der kan belyse vores historie.  
 
Hjemmeside & Folder 
Poul Dahl gav en kort status for Samrådets hjemmeside - hammernyt.dk - der dels indeholder en række in-
formationer om vores lokalområde. Dels er et forum, hvor vi hurtigt og rettidigt kan informere om aktuelle sa-
ger.  At det virker, kan vi dels se på, at vi via Nyhedsmailen – mail som fortæller, når der er en Nyhed på 
hjemmesiden - når 118 faste abonnenter.  

Poul orienterede om det seneste tiltag: Menupunktet ”Derfor bor vi her” som er et led i Samrådet PR-
kampagne for at tiltrække nye beboere til vore byer. Se vedhæftede PowerPoint. 

Folderen deles ud hos mæglere og ved vandværkerne i Grindsted og Uggerhalne, som giver til nye beboere.  

 

Skoleudvalg - Består af Ellen Høgh, Ole Schwarz, Poul Dahl og Lasse Breddam (projektleder). 

Den primære opgave er at sikre en god dialog mellem skolen og lokalsamfundet, så alle er velinformeret om 

de aktiviteter, der foregår i og uden for skolen - 2 årlige møder. 

Landsbyklynge:  

Lasse Breddam er Samrådets repræsentant. Marianne Ellersgaard er med i kommunikationsgruppen. Ar-

bejdsopgaverne er i samarbejde med AK og de 6 Samråd omkring Hammer Bakker at undersøge hvilke 

tværgående opgaver, der kan identificeres og gennemføres. Realdania, LOA, DGI og AK sponserer. 

Projekt Hammer Bakker 

Ole Schwarz gav en kort orientering om udviklingen i Projekt Hammer Bakker, hvor han er formand og re-

præsentant for Samrådet. Ole S fortalte bl.a., at projektet ”kører” rimeligt. Han fremhævede de mange pro-

fessionelt ledede naturture i Hammer Bakker som projektets flagskib.  

Projekt Hammer Bakker gennemfører fortsat en række forskellige, velbesøgte aktiviteter i bakkerne; Pt. ar-

bejdes der bl.a. med at skabe et udsigtstårn i det tidligere Vandtårn.  

Afslutningsvis blev alle beretninger taget til efterretning. 

Ad D. Kassereren fremlægger regnskab  

Ole Dahl fremlagde regnskabet, der viser et overskud på 86 kr., egenkapital på 153 kr. og henlæggelser på 

9.761 kr. til fremtidige projekter.  Regnskabet blev godkendt. Ole oplyste, at de 15.000 kr. fra kommunen er 

overført. 

 

Ad E. Behandling af indkomne forslag. 
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Ingen forslag indkommet. 

 

Ad F Valg af halvdelen af bestyrelsesposter og 1 suppleant (Ole Peter Jacobsen) 

Bendt Grønborg, Ole Dahl og Poul Dahl er på valg. Bendt og Poul blev genvalgt. Ole Dahl ønskede at ud-

træde efter at være flyttet fra Grindsted. Ole Peter Jakobsen blev valgt. 

 Ellen Høgh overtager posten som suppleant. Ole Dahl fortsætter som kasserer uden for bestyrelsen. 

 

Ad G. Valg af revisor: Lasse Breddam er villig til genvalg. 

Lasse Breddam blev genvalgt. 

 

Ad H. Eventuelt: Ønsker til det fremtidige arbejde i Samrådet 

 

- Ole Faaborg omtalte den nye legeplads, der er undervejs i Uggerhalne. 

- Ole Kjær oplyste, at det store skilt på Trekanten i Uggerhalne/Kinnerup bliver fjernet efter at have  

      stået længe efter virksomhedens fødselsdagsarrangement i begyndelsen af april. 

- Hanne Davidsen spurgte om Samrådet er interesseret i at samarbejde med Lodsejersammen-  

      slutningen. Ole Schwarz bekræftede - vi samarbejder gerne også i forhold til de øvrige Samråd  

      omkring Hammer Bakker.  

 

Afslutningsvis takkede Ole Schwarz de mange fremmødte borgere for tilslutning og kommentarer samt 

Ole Kjær for hans ledelse af Samrådets generalforsamling. 

 

Herefter fortalte Andreas Helgstrand om sin virksomhed - Helgstrand Dressage - der over de seneste 5 år 

har udviklet sig helt fantastisk. 

Helgstrand Dressage er i et nichepræget område og har ramt et ”hul” i markedet for salg af dyre heste. 

De primære områder er 

- Salg af heste 

- Træning af heste 

- Hingstestation. 

I 2014 blev Andreas og Marianne vinder af Årets Ejerleder i Nordjylland og i 2015 vandt de Børsens Digitale 

Gazellepris - det fik dem til at sætte målet: at deres virksomhed skulle være et kraftcenter inden for heste-

sport - med de mange nye initiativer, som de har sat i gang, ser de ud til at være kommet langt - mange 

præmier og mesterskaber er vundet med deres heste og nye aktiviteter sat i søen. Andreas nævnte bl.a 

- Køb af dyre heste sammen med andre 

- Anderledes eksklusivt Rideudstyr 

- Epic Horse by Helgstrand 

- Helgstrand Academy 

- Helgstrand Germany 

- Florida 

- Equitour 

- Helgstrand Denmark - Marianne Helgstrands smykkeserie. 

Det blev en yderst interessant og informativ time for deltagerne i selskab med Andreas - der var stor applaus 

til Andreas.    

 

 


