MØDEREFERAT
Bestyrelse
Emne:

Samråd Grindsted & Uggerhalne
Bestyrelsesmøde

Sted:

Hos Ole Peter Jakobsen

Dato:
Deltagere:

Møde nr.:

3, 2018

Tidsrum:

19 – 21

Bendt Grønborg, Ellen Høgh, Ole Schwarz, Ole Peter Jakobsen, Villy Aagaard Nielsen & Poul Dahl. Herudover deltog Hans Erik Petersen, Ole Kjær og Lasse Breddam

Afbud:
Indkalder:

Ole Schwarz

Referat til:

Mødedeltagerne og hammernyt.dk

Næste møde:
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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 23. april
- Alle har gennemset hammernyt.dk for fejl, mangler og muligheder.
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Poul Dahl
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Resultater / aftaler / konklusioner

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
Godkendelse af referat fra mødet den 23. april
Referat godkendt
Gadekæret – hvordan får vi blank vand i kæret?
HE og Ole fremviste et skitseoplæg, udarbejdet af Aalborg Kommune, som viser hvordan Gadekæret kan renoveres. Hovedideen er at udvide kæret mod syd for at samle grundvandet her; det står højt i området (det er
grundvand, der skaber gadekæret, som ikke har noget afløb), lave grussti omkring kæret, bygge en træplatform
ved kæret og beskære trævæksten udvalgte steder for at fremme lys til området. Der var enighed om, at HE og
Ole skal melde tilbage til AK, at Samrådet ser positivt på planen, som Ole vil revidere, bl.a. med udvidelsen af
kæret samt forslag til beplantning af området. Ole sender forslaget til Samrådet inden han og HE på ny mødes
med AK. Ole Ks forslag vedlægges referatet.
Samrådet mener, at AK bør orientere naboerne til gadekæret om renoveringsplanen.
AK ser ikke optimistisk på mulighederne for at få klart vand i kæret. Der var enighed om, at vi tager dette
spørgsmål op med AK på et senere tidspunkt. Villy nævnte en ide til mekanisk rensning af kæret for grønalger.
Svampe ved Byporte: Lys på svampene
HE har arbejdet med forslag til lys på Byportene via solceller. OK med kapacitet i sommerperioden, ikke i vinterperioden, derfor opgives denne ide. I stedet kontakter HE AK Belysning om muligheden for el via gadebelysningen. Efterfølgende har HE fået positiv respons, han arbejder nu videre med de praktiske forhold i forbindelse hermed.
Bjørneklo på Fællesarealet, matrikel 85, skal vi involvere os?
AK har kontaktet Samrådet for at undersøge om den vil medvirke i et forsøg på at fjerne bjørneklo på matrikel
85. Efter overvejelse konkluderede vi, at vi ikke har ressourcer til at indgå i projektet.
Klyngeprojekt – status på projektet
Projekt ”Landsbyklyngen Hammer Bakker” er i sin afsluttende fase. Der er nogle indsatsområder med udviklingspotentiale: Interaktiv kommunikation, Hammergode Råvarer, Tårnet i Hammer Bakker, Natur & Bevægelse, Social sammenhængskraft, Ture og Oplevelser, Infrastruktur. AK har afsat 1 mio. kr. til udvikling af projekter.
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Der skal etableres en organisation, som skal drive klyngen videre efter august 2018. Samrådet mener, at der
skal laves en organisation, hvor foreningslivet i området bør være grundstammen. Den 11. september er der
møde om klyngens fremtid. Ole S og Villy deltager.
Nyt fra Borgerforeningen
- Brætspilsdagen den 7. april var ingen succes
- Sct. Hans ved gadekæret var en succes
- Jytte Jungersen har overtaget arbejdet med registrering af medlemmer (350 husstande)
- Shelters og bord ved Værestedet vil blive renoveret
- Ole Peter undersøger i Borgerforeningen om sit mandat i Samrådet
Tilbagemelding fra de 6 udvalg + fra LAK & ”Projekt Hammer Bakker”
- Cykelsti
Der er etableret 2 minus1-vej – det har givet anledning til stor debat, specielt at der er parkeringsforbud i begge vejsider. Cykelstiudvalget har publiceret et faktaopslag på hammernyt.dk og på FB-gruppen ”Aktiviteter i
Grindsted, Uggerhalne og Hammer Bakker” om forløbet frem til beslutning på møde i Galleri Hammer.
- Byudvikling
- Mosen - sti mm
Stien tværs over mosearealet slås af Ole Peter. Ole Peter slår ligeledes græsset på Værestedet vest for
skolen. Der er fjernet bjørneklo sammen med Chr. Brath, Siverholm.
- 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
ultimo 2018.
Nord for Kornelparken bliver der bygget 2 x 3 rækkehuse – tidsplan kendes ikke.
I Kornelparkens sydøstlige hjørne ned mod Mosen udbyder AK 4 grunde. Ole S & Ole Peter har drøftet
udstykningen med nogle af beboerne, som er utilfredse hermed. Samrådet er positiv over for udstykningen,
som har været i lokalplanen i mange år, primært aht. skolen og øvrige børneinstitutioners fortsatte virke.
- PR
Intet nyt siden sidst.
- Det Grønne Hold. Arbejdet er på grund af tørken ikke belastende i år. Thorkid har meldt sig ud, han
koncentrerer sine kræfter om arbejdet i Borger- & Kulturhuset
- Gadekæret – Hvordan får vi blank vand i kæret?
Se ovenfor.
- Små svampe ved Byportene
Ole S. kender en trædrejer, som kan lave nogle.
- Kunst- & Kultur
- Arrangementer 2018.
Arrangementet lørdag den 8. september ved Gadekæret i september med The Raggady Anns, et 5-mands
orkester. Bliver annonceret på hammernyt.dk, i HammerNyt og i Vodskov Avis
Den 2. november, er der koncert med Jane & Shane i Helgstrands VIP-Lounge. Bliver ligeledes annonceret
bredt. Det er muligt at få op til 3.500 kr. fra AK til det enkelte arrangement.
- Ungeudvalg
Legeplads for de mindste børn er etableret ved Sognegården og indviet – dagplejerne er meget tilfredse.
- Lokalhistorie
Intet nyt ud over Ole Faaborg og Pouls fortsatte arbejde med Fotobogen, som foregår i samarbejde med
Horsens-Hammer Hjemstavnsforening.
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- Hjemmeside
Intet særskilt nyt. Der er behov for en nyere version af Word Press, Palle giver et tilbud.
- Projekt Hammer Bakker
Projektgruppens fremtid vil blive drøftet på mødet den 11. september.
- LAK
Intet nyt herfra.
Status på økonomi
Kassebeholdning er pt på 10.022 kr.
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Equitour 2018 – Hvad har vi tjent?
- 50.000 kr. i alt – GIF får 13.000 + 4.000 kr. – i øvrigt gik arrangementet forrygende

Lasse
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Skoleudvalg
Intet møde siden sidst – nyt møde i september

Ellen

11.

Dialog med de øvrige foreninger i Grindsted/Uggerhalne – hvordan – hvornår?
Foreningerne: GIF, FDF, Rideklub, Galleri Hammer, Kirken(Menighedsråd og personale), Skolen (Skolebestyrelse
og personale), Borger- & Kulturhus amt Vandværkerne i Grindsted og Uggerhalne inviteres til mødet tirsdag
den 6. november for at drøfte og udveksle ideer til kommende aktiviteter.
Nyt fra Borger- & Kulturhus – status
Huset kom under tag inden sommerferien – en storslået arbejdsindsat af mange frivillige. Næste fase er i gang:
Bl.a. fjernes vægge i huset og nye bygges, vand og varme etableres, ny kloakering etableres, der graves til ny
fundament mmm. Tømrerlærlinge fra Tech College hjælper med arbejdet.
Der er en fornuftig finansiering af byggeriet.
Møde om boligsituationen. Invitation af politikere, boligselskaber, lodsejere og borgere med ønsker til ældreboliger, lejeboliger, storparceller, alm. parceller.
Ole S og Lasse laver et oplæg til et stormøde om sagen.
Eventuelt
- Sommerfest 2018: Ole S og Frede spiller, Hammerkoret synger – FDF står i baren.
- Persondataloven – vi skal have en sådan – Ole S laver oplæg
- Samrådet er af AK inviteret til møde om Grundvandsbeskyttelse i Hammer Bakker i AK. Jens Kalør har på
Samrådets vegne været til møde herom. Jens Kalør er observatør og melder tilbage til Samrådet. Grindsted
og Uggerhalne vandværker er orienteret.
- Årligt møde med Samrådene, forvaltningen og politikerne den 16. august. Lasse og Ole Peter deltager
Næste møde: Tirsdag den 6. november kl. 19 i Sognegården
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