
MØDEREFERAT 

Dialogmøde     

 

Poul Dahl November 2018  Side 1 af 3 

Emne: Samråd for Grindsted & Uggerhalne, Dialogmøde med foreninger og organisationer i  

Grindsted & Uggerhalne 

Sted: Sognegården 

Dato: Tirsdag den 6. november, kl. 19 – 21 

Indkalder: Ole Schwarz,  

Referent: Poul Dahl  

Dagsorden: 

Ole S. bød velkommen til dialogmøde med foreninger og organisationer i Grindsted og Uggerhalne. 

Formålet er at styrke dialogen mellem Samrådet, foreninger og organisationer i vores lokalområde. Det-

te gøres ved at deltagerne fortæller hvad, der i deres arbejde fungerer godt og hvad, der kan forbedres 

– herunder deres ønsker til Samrådet eller andre (lokale eller eksterne). Er der behov for samarbejde 

om aktiviteter, koordinering af nye tiltag etc.; under alle omstændigheder håber vi, at mødet kan være 

med til at styrke samarbejdet i bred forstand i Grindsted og Uggerhalne. 

 

Ole s orienterede kort om Samrådets rolle som paraplyorganisation i forhold til Aalborg Kommune og 

nævnte Samrådets forskellige udvalg, som er motoren i dets arbejde. 

Samrådet har eksisteret side 2011 og består af  

Byudvikling - Cykelstigruppen – Hjemmeside - Kunst & Kultur – Lokalhistorie - Skolegruppe – Unge-

gruppe. Herudover er Samrådet involveret i Sommerfest, Landsbyklynge og Projekt Hammer Bakker.  

Et mantra for alt hvad vi laver er, at vi selv skal gøre noget – andre gør det ikke for os! 

 

Herefter bad Ole S de deltagende foreninger og organisationer om kort at fortælle om deres kerneområ-

der, herunder om ønsker til drift og nyudvikling og bad i den forbindelse Ellen Høgh om at skive ønsker-

ne på flip-over. 

 

Borger- & Kulturhuset ved Lasse Breddam: Mange frivillige har arbejdet for at få huset under tag. 

Næste skridt er interiøret og eksteriøret. Vores ønsker er flere frivillige til at hjælpe med at få dette nye 

værested etableret for alle målgrupper i vores lokalsamfund. 

 

Borgerforening ved Ole Faaborg: En forening som stort set alle husstande er medlem af og som med 

sine mange aktiviteter er med til at sikre sammenhængskraften i vores lokalsamfund. Vi har en god be-

styrelse, men én post er dog på grund af sygdom ledig, har 35 frivillige til opgaverne, som bl.a. omfatter 

opstilling af flagalle, Sct. Hansfest, udgivelse af HammerNyt, forskellige fester for børn i hallen, skrald-

indsamling, sommerfest, Equitour, julebelysning mm. Vores ønsker er at være med i samarbejdet om at 

udvikle en velkomstpakke til nye borger. Vi støtter arbejdet i Borger- & Kulturhuset. Ole F. arbejder med 

en ide om at få etableret en vandresti i det åbne landskab som supplement til stierne i skoven. 

 

FDF ved Morten Stenbjerg Mølvang. Vi har pt 20 medlemmer. Vi har brug for nye ledere. Vi har netop 

fået opført et nyt bålhus med hjælp fra Menighedsrådet, Lions Hammer Bakker og SparNord Fonden. 

Vore ønsker omfatter bl.a. at få mulighed for at etablere en tovbane ved Kornelstiens høje træer, ligele-

des en tovbane ved den tidligere grusgrav i Hammer Bakker. Parcellen ejes af Klaus Karlsen. Morten 

bad om Samrådets hjælp. Ungdomsklubben tilbød at deltage. Morten spurgte, om der kunne laves en 

”legeplads” på Kornelparkens grønne område? Området administreres af Kornelparkens ejerforening. 
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Galleri Hammer ved Henning Bitsch. Galleriet arbejder med tre kunstområder: Kunstudstillinger, Art 

Camp og Kunstskole, herunder international kunstfestival. Hennings overordnede ide er at genskabe 

Hammer Bakkers tidligere tids ”kunsterkoloni” nu i Uggerhalne. Galleri Hammers ønsker er at invitere 

internationale kunstnere, som skal lave kunstgenstande, der tænkes udstillet i Uggerhalne (Street Art). 

Henning vil gerne have Samrådets hjælp til finansieringen. Et andet ønske var at skabe et ”kirkerum” i 

en stump skov, som ligger tæt ved Galleriet. Daniel H. var interesseret i at drøfte ideen. 

 

GIF ved Per Aagaard Nielsen, Anja Lillelund og Jesper Thomsen. GIF omfatter pt. Badminton, 

Gymnastik, Floorball og Fodbold. Ønsker fra GIF: Der er behov for flere frivillige til bestyrelsesarbejdet 

og til flere instruktører. I nogle årgange er der få børn. Nogle af holdsportene kan have svært ved at stil-

le hold. Samarbejde med naboklubber kan være en udvej. Det er dog svært at skabe forståelse hos 

forældrene for at køre til naboklubber.  En udvidelse/renovering af hallen er yderst påkrævet. Spørgs-

målet om skolehallen kan gøres til en selvstændig institution blev rejst; Dog bør den renoveres inden 

den eventuelt overtages fra Aalborg Kommune.   

Ens kontingent i alle sportsafdelinger blev berørt, et nyt debatteret system er dog i konflikt med Aalborg 

Kommunes tilskudssystem.  

Samrådets Velkomstpakke blev efterspurgt, GIF er fortsat interesseret. Ole S forklarede, at manglende 

ressourcer var årsag til forsinkelsen. Skal dog gennemføres, for der var enighed om, at der er behov for 

flere unge og dermed børn for at understøtte vore foreninger og institutioner, ikke mindst skolen. I den 

forbindelse blev en mere synlig skole efterspurgt for herigennem at tiltrække børnefamilier. Der bør ud-

arbejdes en samlet strategi for markedsføring af vore byer over for potentielle borgere, Samrådet bør 

tage initiativet, men foreninger og institutioner skal bidrage.   

 

Menighedsråd & Kirke ved Jørn Toldbod og Daniel Høgagard. Vi har 2000 medlemmer, savner un-

ge familier. Vi gennemfører mange forskellige aktiviteter både i kirken og i sognegården.. Næste aktivitet 

er et arrangement hvor tidligere håndboldspiller Rikke Nielsen kommer i Sognegården. Vi bidrager med 

35.000 kr. til at få udgivet HammerNyt med Kirkebladet. Vore ønsker omfatter bl.a. at skabe et samar-

bejde om kunstudstillinger med Galleri Hammer. Vil gerne have at kirkemedlemmerne vil ”krydse” en 

usynlig grænse mellem Grindsted/Uggerhalne og Langholt. 

Der kom et forslag om at etablere et samarbejde mellem Kirken og Borger- & Kulturhuset. Kirken vier 

brudepar, ved Pebermosen fotograferes og i Borger- & Kulturhuset holdes bryllupsfesten. 

Vi har udfordringer med Web/Kommunikation – Ønsker en forbedret udgave af hjemmesiden. 

 

 

Skole & Skolebestyrelse ved Søren Kold Madsen og Nicolai Nielsen.   

Skolen er en meget vigtig institution for vore byer. Skolen har mange ”skoleopgaver”, som trækker på 

dens ressourcer. Ønsker fra skolen var at der bygges nye boliger, så flere unge familier kommer til by-

erne, elevtallet er vigtigt for skolen på længere sigt. Der var ønsker til skolen om at være mere synlig og 

deltagende i byernes aktiviteter. Skolen bør inddrages i markedsføring af byerne.  

 

Uggerhalne Sportsrideklub ved Lise Knudsen. Sportsrideklubben er i de seneste år gået fra at være 

en lille lokal klub til en international kendt rideklub. Der kommer både nationale og internationale stæv-

ner til Uggerhalne, vi deltager med frivillige og arrangerer selv stævner. I weekenden i uge 48 afholder vi 

Ecco Cup, et stort stævne som for første gang holdes i Jylland! Vores ønske er flere frivillige til at hjæl-

pe ved vore arrangementer.  
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Ungdomsklub ved Christian Jensen. Vi er udfordret på børn, så vore ønsker omfatter bl.a. at børne-

ne fra 6. klasse også må komme i klubben, men også de lidt ældre. Vi har forskellige aktiviteter, som 

bl.a. omfatter brug af PCere. Der blev spurgt om E-Sport kunne være en ny aktivitet i ungdomsklubben. 

Indkøb og drift af PCer dertil er dyr. Carsten Christensen tilbød at undersøge priser. Ungdomsklubben 

kan lånes af private (men der må ikke findes alkohol i bygningen). 

Det blev understreget, at det vil være vigtigt med en værdidebat om hvilke aktiviteter, der kan/skal være 

i klubben.  

 

Landsbyklynger ved Lasse Breddam. Klyngesamarbejdet er ved at være afsluttet, men ud af dette 

samarbejde er vokset 7 projekter, som understøttes af Aalborg Kommune med 1. mio kr. Projekterne er: 

Event, musik mm; Kommunikation, Natur og Bevægelse; Hammerring (vandre - og cykelstier); Frugtha-

ver; Hammergode Råvarer og projekt Vandtårn. Der skal efterfølgende dannes en organisation baseret 

på de deltagende Samråd, som skal have det overordnede ansvar for samarbejdet med projekterne.  

Også i dette samarbejde er afgørende, at vi selv skal gøre noget for at udvikle vores lokalområde – an-

dre gør det ikke!  

               

Næste møde 

Ole S sluttede af og takkede foreninger og organisationer for deres velvilje til at deltage i dialogmødet 

og foreslog, at gentage dialogmødet i 2019 for herigennem fortsat at styrke den gensidige dialog og 

samarbejde. Der var enighed herom. 

 

 

 

 

 


