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Referat af Byudviklingsmødet fra den 16. oktober 2018 – hos Ole S. 

Deltagere: 

Ole Peter Jacobsen 

Ole Kjær 

Jon Kjeldgaard 

Marianne Ellersgaard 

Hans Erik Pedersen 

Ole Schwarz 

 

 

Dagsorden: 

 

 Godkendelse af referatet fra den 15. maj 2018: 

Referatet blev godkendt med bemærkning om, at lindolien ikke er blevet afleveret til 

grønt hold endnu (Villy har lovet at indkøbe 30 l.) samt, at Ole K vil bestille bænk 

via Skovholdet til opsætning v. MOSEN. Stedet er aftalt med Helge (formanden for 

ejerlauget Kornelparken). 

 

 Grønt hold: 

Thorkild er trådt ud af det grønne hold. 

Ole F. har oplyst at der var et par personer fra Uggerhalne der ville deltage i det 

Grønne hold.  Disse personer har vi ikke hørt mere til. 

Ole K indkalder det Grønne hold til en evaluering her i oktober/november.  Ole S. 

deltager. 

 

 Gadekæret: 

Hans Erik og Ole K skal i morgen have møde med Thomas Lam fra Aalborg 

kommune vedr. Gadekæret. 

Samrådets bestyrelse har godkendt den plan som vil blive forelagt Thomas L i 

morgen. 

Planen går ud på at udvide gadekæret og bruge den jord, der skal opgaves, til at fylde 

på de lave områder. 

Nærmere herom når mødet med AK er afholdt. 

 

 Lys på byportene: 

Hans Erik kunne oplyse, at han har talt med kommunens belysningsvæsen og har 

fået grønt lys til, at tage strømmen herfra (gratis) til belysning af byportene.  Hans 
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Erik har udarbejdet økonomioversigt over hvad det vil koste at trække kabler m.v. til 

de 5 byporte. Beløbet er 25.441,-.   Ole s vil søge dette beløb via AKA-midlerne til 

1. maj 2019. 

 

 Udstykninger: 

Ole S kunne oplyse at Holm er gået i gang med at bygge 3 x 2 rækkehuse bag ved 

det gl. vandværk. 

At Aalborg kommune vil udstykke 4 byggegrunde ved Kornelparken (nærmest 

mosen) her i 2018. 

Der har været en del utilfredshed omkring udstykninger v. mosen. Samrådets 

bestyrelse har tilbudt at formidle en kontakt til By og Landskabsforvaltningen så 

disse borgere kan fremkomme med deres klager. Dette har man ikke benyttet sig af. 

Samrådet har meldt klart ud at vi ikke er modstandere af flere udstykninger. Der er 

tidligere lavet lokalplan over dette område. 

Klaus forventer at udstykningen ved Tranevej kan blive en realitet primo 2019, hvor 

lokalplan skal godkendes. Klaus har udarbejdet skitse over udstykningerne. 

 

 PR: 

Det er længe siden at PR udvalget har holdt møde.  Marianne er udgået af 

Landsbyklyngens Kommunikationsgruppe.  Ole S og Jon har vurderet at 

reklameprojektet til nye borgere ikke er relevant. 

Vi drøftede efterfølgende sidstnævnte og har besluttet at lave en velkomstgruppe der 

skal byde nye beboere velkommen og give dem et gratis tilbud om et 1. års 

medlemskab af Borgerforeningen samt et års medlemskab af GIF (alle afdelinger). 

Tilbuddene kan så efterfølgende udvides med reklametilbud fra de handlende. 

Marianne og Jon evt. Ole P. udgør ”velkomstgruppen” 

Ole S kontakter Ole F for at få ham til at lavet et par ”gavekort” fra 

Borgerforeningen og GIF der kan vedlægges samrådets velkomstfolder. 

 

 Landsbyklyngen: 

Landsbyklyngen afsluttes pr. 31. oktober 2018. Lasse Breddam er formand og er 

samrådets repr. i styregruppen. De fleste af arbejdsgrupperne vil dog fortsætte. 

Det er besluttet at samrådene omkring Hammer Bakker fortsætter samarbejdet i 

”Landsbyklyngen”.  (Langholt indgår igen i samarbejdet). 

 

 Evt.: 

Nissehuerne skal sættes på Hammerhattene den 8. december kl. 11.00 i 

Uggerhalne. 

Tove H har lovet at de 6 nissehuer er klar. 

Ole S køber ind og aflevere til Hans Erik – idet han ikke selv kan deltage. 

Ole K kommer med sang – og står for afviklingen. 
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 Julefrokosten ”2018” afvikles i januar 2019 af Byudviklingsgruppen. 

Datoen bliver fredag den 18. januar kl. 18.00 i Sportscafe’en. 

Ole S står for indkøb. 

Det er foreslået at maden leveres af Sulsted Kro – Ole S rekv. tilbud. 

Ole S sender indbydelse ud til samrådets aktive. 

 

 Næste møde: 

Afvikles hos Jon den 8. januar 2019 kl.19.00 

 

 Referent. 

Ole Schwarz 

 


