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Indkalder:

Ole Schwarz

Referat til:

Mødedeltagerne og hammernyt.dk

Næste møde:

Onsdag den 18. april kl. 19 hos Ole S

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

Udsendt & udleveret
materiale:

Mødeleder:
Vill Villy Aagaard

Referent:

Poul Dahl

Pkt.

Resultater / aftaler / konklusioner

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
Godkendelse af referat fra mødet den 29. november
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. Lasse Breddam og Marianne Ellersgaard er Samrådets repræsentanter i projektet.
Lasse er formand for projektgruppen, Marianne og Ole Faaborg er med i Kommunikationsgruppen.
Den netop gennemførte borgerundersøgelse viste, at 2715 personer har svaret = 43 % af beboerne i Hammer
Sogn. 308 har givet tilsagn om, at de godt vil kontaktes mhp. eventuel deltagelse i kommende aktiviteter.
Kortlægningsanalyse (rapport) er på vej, skal ende med en strategi og indsatsplan for kommende indsatsområder. Her vil samrådene blive bedt om at give input til hvilke indsatsområder, de ønsker at støtte – skal ske inden 23. marts.
Principper for kommende tilskud til aktiviteter (fra DGI, LOA, AK og RealDania Fondet) skal afklares. Det samme
skal den kommende organisation, som skal drive klyngen videre efter august 2018.
Medlem fra Uggerhalne – hvordan medlem herfra til bestyrelsen?
Samrådet ser gerne, at Uggerhalne bliver repræsenteret i bestyrelsen og vil prøve at ”slå på tromme” for
sagen. Samrådet en demokratisk organisation, hvor borgere kan stille op og blive valgt.
Nyt fra Borgerforeningen
- Den 10. februar holdes fastelavnsfest
- Borgerforeningen har generalforsamling den 7. marts
- Der arrangeres Brætspil den 7. april
- I maj holdes en ”hjælperfest” for alle frivillige i Borgerforeningen

2.
3.

4.

5.

6.

Ansvarlig

Tilbagemelding fra de 6 udvalg + fra LAK & ”Projekt Hammer Bakker”
- Cykelsti
Borgermøder i Uggerhalne den 24. januar fik et positivt forløb, så formentlig bliver der etableret 2 minus1-vej
i byen i løbet af 2018 med parkeringsforbud i begge vejsider. Der bliver ikke lagt ny asfaltbelægning ligesom
fortovene ikke føres igennem. Det er uvist, om der kan etableres en lignende ordning i Grindsted fra byskiltet i
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øst og frem til svinget nede i byen.
- Byudvikling
- Mosen - sti mm
Stien tværs over mosearealet slås senere på foråret af Ole Peter. Ole Peter slår ligeledes græsset på
Værestedet vest for skolen. Ole P. søger ny garage til plæneklipperen.
- 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 er det uvist, om der bliver bygget på området.
- 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) – vil der blive arbejdet med i 2018.
- Det Grønne Hold går i gang til april!
- 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
tage prøver af vandet, analysere og komme med forslag til, hvordan vandkvaliteten kan forbedres. Pris
anslået 2.000 kr. AK vil komme med beplantningsforslag, hvis vi kan skaffe midler til planter.
Herudover arbejder Hans Erik med projekt-lys-på-HammerHattene.
- Årets byggeri 2017
Er sat i gang – pris uddeles på generalforsamlingen.
- Kunst- & Kultur
- Arrangementer 2018.
Udvalget arbejder med to arrangementer, det enen forventes atter at foregå ved Gadekæret i september.
Det andet i november, her arbejdes der med et musikarrangement i Helgstrands VIP-Lounge. 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. Der er et beløb, som evt. kan bruges til bænk i
huset, legetøj og evt. et hegn, så hunde ikke kan komme ind i området. Ungeudvalget beslutter.
- Lokalhistorie
”Vandstedgaards endeligt”, ”Hvad er det for en gård?” er netop publiceret på hjemmesiden, ”Missionhus til
Ungdomshus”, ”Møntfund i Grindsted”, ”Mergelgravning i Kinnerup” og ”Vejene i gamle dage”. Herudover
fortsætter Ole Faaborg og Poul arbejdet med fotobog i samarbejde med Horsens-Hammer Hjemstavn.
Der er foretaget omfattende indsamling af fotomateriale, gårdmalerier, effekter mv samt gennemført
samtaler og interview med en lang række ældre borgere, som bor eller har boet i Grindsted og Uggerhalne.
- Hjemmeside
Menupunktet ”Derfor bor vi her” bliver løbende udbygget, så vi I tekst, billeder, film etc. prøver at vise det
bedste ved vores område. Hans Erik Petersen har lavet en lille film om Sommerfester i 1980’erne, som er
lagt på hjemmesiden. PR-gruppen har opgaven.
Borger- & Kulturhuset har fået et menupunkt på hjemmesiden. Ejerlauget i Kornelparken har bedt om at få
plads til oplysninger om denne under Foreninger. Poul arbejder sammen med Lykke Simonsen på sagen.
Der er behov for en nyere version af Word Press, Palle giver et tilbud.
- Projekt Hammer Bakker
Samarbejdet med AK ser langt om længe ud til at bære frugt. AK er på vej med et projekt om nye gangstier,
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mulige ridestier og mulig ændring af eksisterende mountain-bike-ruter.
- LAK
Intet nyt herfra.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

Status på økonomi
Kassebeholdning er pt på 6.139 kr., derfra går 3.500 til Legepladsen for de mindste. Inden for kort tid kommer
der 15.000 kr. fra Aalborg Kommune.
Generalforsamling 2018
- Dato: Torsdag den 3. maj
- Dagsorden efter
- Sted: Sognegården
- Hvem er på valg: Ole S & Villy samt Ellen som suppleant. Alle tre er villig til genvalg
- Dirigent: Lasse har indvilget
- Spisning: Ole S bestiller i SuperBrugsen som sædvanlig
- Foredrag: Jesper Thomsen – har givet tilsagn.
- Beretning/beretninger (udkast til Ole D) + fra projektledere). Poul laver PowerPoint – projektlederne sender
stikord til Poul, som laver en samlet PP.
- PR: Indkaldelse på hammernyt.dk, HammerNyt, FB ”Aktiviteter i …” og skilte
Equitour 2018 – Status
Gennemføres fra den onsdag den 23. til søndag den 27. maj. Koordinatorer bliver indkaldt hurtigst til et forberedende møde.
Visionsseminar – Næste skridt
Der arbejdes lige nu med at udvikle de ideer, som kom frem under seminaret.

Ole D/Ole S

Nyt fra Borger- & Kulturhus – status
Byggetilladelsen er i hus. Lige nu har knap 200 ”Liked” projektet. Der skal mere end 200 til, for at få midler fra
RealDania Fondet til byggeprojektet.
SparNord donerede 30.000 kr. Et pænt bidrag til huset. Der arbejdes fortsat på at skaffe yderligere midler. Aalborg Kommune har indstillet, at vi støttes med et tilskud fra GRØN ORDNING på 500.000 kr. – vi mangler endelig accept.
Oplæg til ”Retningslinjer for at borgere kan opsætte infoskilte på Byportene”
Bendt og Pouls oplæg blev drøftet og med enkelte kommentarer vedtaget som et sæt retningslinjer, som Samrådet kan anvende, når borgere anmoder om at sætte information om en begivenhed op. Retningslinjeren vedlægges bestyrelsesreferatet.
Eventuelt
- Borgermøde om nye boliger i Grindsted og Uggerhalne, hvor er der mulighed – Tid: september. På næste
bestyrelsesmøde afklarer vi hvem, der skal komme med indlæg.
- Indhold til HammerNyt, dead-line 6. april:
- Skoleudvalg – Ellen & Lasse; Kulturudvalg – Ole S; Landsbyklynger – Lasse; Fibernet – Lasse; Generalforsamling – Ole S.
- Velkomstpakke – tages op på førstkommende møde i PR-gruppen.
- Vi inviterer de øvrige foreningerne til et møde – efter sommerferien – for at udveksle ideer til kommende
aktiviteter.
Næste møde: Onsdag den 18. april kl. 19 hos Ole S

Ole S, Bendt
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