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Emne: Samråd for Grindsted & Uggerhalne - Generalforsamling  2019 

   

Sted: Borger- og Kulturhuset Hammer Bakker, Grindsted 

Dato: Mandag den 20. maj 2019 Tidsrum: 19 – 21  

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

Poul Dahl & Ellen Høgh samt projektgruppemedlemmer; hertil godt 50 deltagere. 

Fraværende: Ingen 

Indkalder: Ole Schwarz   Referent:  Poul Dahl 

Referat til: Sættes på Hammernyt.dk og sendes til Vodskov Avis 

Dagsorden: 

A. Valg af ordstyrer og dirigent  

B. Formandens beretning (Ole Schwarz) 

C. Udvalgenes beretning 

- Byudvikling (Ole Kjær, Jon Kjeldgaard) 

- Kunst & Kultur (Villy Aagaard Nielsen) 

- Ungeudvalg (Ole Schwarz) 

- Cykelsti (Bendt Grønborg) 

- Skoleudvalg (Ellen Høgh) 

- Lokalhistorie (Poul Dahl) 

- Hjemmeside (Poul Dahl) 

- Landsbyklynger (Lasse Breddam) 

- ”Projekt Hammer Bakker” (Ole Schwarz) 

D. Kassereren fremlægger regnskab (Ole Schwarz) 

E. Behandling af indkomne forslag 

F. Valg af halvdelen af bestyrelsesposter og 1 suppleant 

Bendt Grønborg, Ole Peter Jakobsen & Poul Dahl er på valg og er villig til genvalg. 

Suppleant: Ellen Høgh er på valg og er villig til genvalg.  

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 50 havde tilmeldt sig - efterfølgende kom yderligere 

en lille ½ snes. 

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

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

2018” til det smukt renoverede stuehus og tidligere tømrerværksted på Uggerhalnevej 20 i Grindsted. 

Ole Schwarz anførte, at renoveringen matchede de kriterier, der er sat op for tildeling af prisen. Herefter 

overrakte Ole stentøjsplaketten, fremstillet af vores lokale kunstner, Margit Plougstrup, til Jan Christensen – 

Jan fik applaus for sit gedigne renoveringsarbejde. 

. 
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Ad A. Valg af ordstyrer og dirigent 

Lasse Breddam blev valgt. Lasse konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 

Poul Dahl blev valgt til referent. 

Ad B. Formandens beretning 

Ole Schwarz aflagde beretning og indledte med at fortælle, at Samrådet her i 2019 har 10 års jubilæum. Ole 

fremhævede et udsnit af de mange aktiviteter – små og store – som Samrådet gennem årene har gennem-

ført. Kan ses på vedhæftede PDF. 

Dernæst understregede han bl.a., at Samrådet er en paraplyorganisation for det lokale foreningsliv. For-

målet 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, Dialogmøder med foreninger og institutioner, Hammernyt.dk, FaceBook og artikler i lokalpres-

sen. 

Skolens børnetal ligger os meget på sinde, sagde Ole. Indbyggertal for henholdsvis Grindsted og Uggerhal-

ne i perioden 2006 – 2016 viser, at det er vigtigt, at der er fokus på udstykninger. Ole læste op af et endnu 

ikke sendt brev til byrådet. Budskabet var, at der også bør ske udvikling i kommunens små byer.  

Ole pegede dog på, at der generelt er et godt samarbejde med Aalborg Kommune, som han mener, tager 

landsbyerne alvorligt, idet det er understreget over for magistratsdirektørerne, at kommunens Samråd skal 

inddrages/orienteres, når der sker kommunale aktiviteter i landsbyerne.  

Der er et godt samarbejde Samrådene i Aalborg Kommune imellem. Der er et tæt samarbejde med de 6 

Samråd, der står bag Projekt Hammer Bakker og Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker. 

Ole nævnte også samarbejdet om Equitour, Sommerfest og Borger- & Kulturhus.   

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

de til, at borgere kan deltage i aktiviteter både i bestyrelse og i projektarbejder. Ole præciserede, at det er i 

udvalgene, det store arbejde ligger.      

Ad C. Udvalgenes beretning 

Samrådet har nedsat nogle ad hoc-arbejdsgrupper. 

Byudvikling ved Jon Kjeldgaard, Ole Kjær og Ole Schwarz 
Ole Schwarz er projektleder; Jon Kjeldgaard, Marianne Ellersgaard, Ole Peter Jakobsen, Leif Köhne og 
Hans Erik Petersen er projektdeltagere.  
 
Arbejdsopgaver: Vi ønsker at synliggøre Grindsted og Uggerhalne over for beboerne og omverden og 
medvirke til at udvikle vore byer, herunder lave en strategi for en 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 endelig godkendelse forventes hen over sommeren. 
        Samrådet har støttet sagen i lyset af de små børneårgange.  
        Kornelparken 3 er næsten klar til indflytning i 3 gange 2 lejeligheder, som Holm opfører. Aalborg 
        Kommune er i gang med at byggemodne 4 parceller i Kornelparken umiddelbart nord for Mosen. Der  
        kan eventuelt være tale om flere udstykninger i Grindsted. I Uggerhalne er der ledige grunde.           

 Gadekæret skal være en grøn oase i Grindsted; det er under forandring. I samarbejde med Aalborg  
        Kommune arbejder vi på at få det gjort mere lysåbent, indbydende og anvendelig til små arrange-  
        menter. Det er et område, hvor det er vanskeligt at lede vand væk. På vestsiden bliver der en lille  
        blomstereng. På østsiden forsøger kommunen at sikre så tørt et område som muligt. Der bliver lavet  
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        stier og en bro fra vestsiden til østsiden. På spørgsmål sagde Ole Schwarz, at der ikke bliver opsat  
        scene.  

 Det Grønne Hold sørger for at det, vi har opsat - HammerHatte - Byporte - Betonkreationer – Mosen -  
        bliver vedligeholdt. Holdet fik stor applaus. Der bliver arbejdet på at få flere små HammerHatte opsat  
        og på at få lys på HammerHatte og Byskilte. 

 Vi fortsætter konkurrencen om ”Årets Smukke Byggeri” og iklædning af nissehuer på Hammer- 
        Hattene ved juletid. 
 
Byudvikling har følgende arbejdsgrupper: 

 Det Grønne Hold: Jon Kjeldgaard, Palle Nørskov, Gert Hansen, Ole Peter Jakobsen, Hans Stochholm,  
        Bjarne Frost, Kaare Bundgaard og Villy Aagaard. 

 PR: Marianne Ellersgaard, Jon Kjeldgaard, Anna B. Nielsen, Ole Faaborg, Ole Schwarz og  
        Poul Dahl 

 Udstykning: Lasse Breddam og Ole Schwarz. 

 Byporte: Jon Kjeldgaard, Hans Erik Petersen og Ole Schwarz. 
 
Kunst & Kultur ved Villy Aagaard Nielsen 
Ole Schwarz er projektleder, hvor Helle Bergen Nielsen, Ellen Nygaard, Birthe Søborg, Bo Thomasen og 
Villy Aagaard Nielsen er medlemmer.  
Arbejdsopgaver er bl.a. at lave nye kunst- og kulturaktiviteter - etablere kunst, gennemføre foredrag, musik 
mm. I september var der en musikalsk eftermiddag med The Raggedy Anns ved Gadekæret. I november var 
der irsk musik med Jane and Shane i Helgstrands VIP lounge. Der kom 200 gæster! 
 

I 2019 kommer der to arrangementer: Den 7. september et arrangement ved Gadekæret, det bliver for bør-

nefamilier, Kom gerne med ideer hertil sagde Villy. Den1. november kommer The Raggedy Anns tilbage. 

Dette arrangement holdes i Borger- & Kulturhuset, så der bliver plads til 150 gæster. Aalborg Kommunes 

”Kulturen Rykker Ud” giver et tilskud pr. arrangement på 3.500,- 

Ungeudvalg ved Ole Schwarz 

Ole Schwarz er projektleder i udvalget, der herudover består af Christian Jensen, Nicolai Nørgaard Peder-

sen og Mikkel Torp Jacobsen. Udvalget er etableret med henblik på at sikre aktiviteter for ungdommen, som 

ligger uden for det, de etablerede foreninger gennemfører. Baggrunden er fremme aktiviteter, så hærværk 

og lignende kan undgås. Samarbejde med Skole, Ungdomsklub, FDF og GIF er derfor meget vigtigt!   

I juni 2018 blev legepladsen for de mindste børn indviet. Vi er blevet mødt med krav fra AKs projektleder om,  
at Samrådet skal tegne ulykkesforsikring. 
Der blev spurgt til, om Samrådet kan skaffe ny belægning på Multibanen. Vi har spurgt i AK, AKA-puljen, her 
er der ikke midler til vedligehold, så GIF må selv skaffe kapital til udskiftning, som absolut er påkrævet. 

Cykelstiudvalg ved Bendt Grønborg 
Bendt Grønborg er projektleder i udvalget, hvor Lasse Breddam, Ole Dahl, Ole Peter Jakobsen, Peter Jun-
gersen, Poul Dahl & Villy Aagaard Nielsen er medlemmer. 

 Cykelstiudvalget, der har ligget stille i 2018 pga. byggeri af ”Huset”, har stadig opgaver: 

 arbejde for fart- og støjdæmpende foranstaltninger i Grindsted. 

 forbedre forhold ved rundkørsel Vodskov Nord og overgange her. 

 

Skoleudvalg ved Ellen Høgh 

Består af Ellen Høgh, Ole Schwarz 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 – skolen er et vigtigt omdrejningspunkt for vore to byer. Der er 
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2 årlige møder. I samarbejde med skolen er det besluttet, at der via Landsbyklyngen sættes én af de i alt 6 

info-skærme op i skolehallen – Lasse drøfter placering, drift og indhold med Landsbyklyngens kommunikati-

onsudvalg og inddrager GIF. Vi drøftede også hallen på et af vores møde, idet vi mener, at hallen trænger til 

en renovering/vedligehold. Det er forståeligt, da hallen har mange år på bagen. Men der er ting, der presser 

sig på, taget er fx utæt.  Vi deltager gerne i et samarbejde med skolen og foreningerne om at få lavet en re-

noveringsplan.  

Lokalhistorie 

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

beskrive Grindsted, Uggerhalne, Kinnerup og omegns historie. Det seneste år er der indsamlet mange foto-

grafier og gårdmalerier hos ældre Grindsted- og Uggerhalneboere. 

Poul efterlyste dog yderligere fotomateriale og lignende, der kan belyse vores historie – 1960erne og 70erne 

er også historie! Fotobog- projektet om huse, ejendomme og forretninger før og nu blev omtalt.  

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 150 faste abonnenter. Der er et samarbejde med FaceBook-gruppen ”Aktiviteter i Grind-

sted & Uggerhalne”. 

Folderen deles ud ved Equitour, og hos mæglere. Vandværkerne i Grindsted og Uggerhalne giver folderen 
til nye beboere.  
 

Afslutningsvis blev alle beretninger taget til efterretning. 

Ad D. Kassereren fremlægger regnskab  

Ole Schwarz fremlagde regnskabet, der viser et overskud på 55 kr., egenkapital på 668 kr. og henlæggelser 

på 16. 761 kr. til fremtidige projekter.  Regnskabet blev godkendt.  

Ad E. Behandling af indkomne forslag. 

Ingen forslag indkommet. 

 

Ad F Valg af halvdelen af bestyrelsesposter og 1 suppleant (Ellen Høgh) 

Bendt Grønborg, Ole Peter Jakobsen og Poul Dahl var på valg. De blev genvalgt. Ellen Høgh blev genvalgt 

som suppleant.. 

Herudover blev Jens Jørgen Petersen, Leif Köhne og Peter Ubbesen valgt. 

 

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. 

Borger- & Kulturhuset Hammer Bakker. Joan Foldager, der er nyvalgt formand, orienterede kort om Hu-

set. Arbejdet med renovering af den tidligere Dusbygning er med hjælp fra en række frivillige stort set afslut-

tet. Joan takkede de frivillige, som har ydet en meget stor og betydningsfuld indsats i hele byggeriet.  

Der er ved at blive nedsat projektgrupper, som skal varetage forskellige funktioner i og omkring Huset. 

 

Den 29. maj er områdets foreninger indbudt til møde om deres mulige brug af Huset. Den 3. juni kommer 

AOF og fortæller om mulig kursusvirksomhed i Huset. Den 22. juni bliver Huset indviet med en fest! 
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Huset er indtil videre udlejet 12 gange i 2019. GIF har generøst vedtaget, at alle penge, der tjenes på Equi-

tour 2019 går til Huset – flot!   

 

Landsbyklyngen – Rundt om Hammer Bakker:  

Lasse Breddam og Ole Faaborg er Samrådets repræsentanter. Lasse er foreningens nyvalgte formand, Ole 

Faaborg er suppleant i bestyrelsen.  

Følgende 6 projekter er dannet og godkendt: 1) Interaktiv Kommunikation 2) Natur og Bevægelse 3) Frugt-

haver 4) Hammer Bakker Ringen (cykelsti og samfærdsel mm.) 5) Tårnet i Hammer Bakker 6) Eventgrup-

pen.  

Ole Faaborg oplyste, at ”første spadestik” i Frugthaverne tages af rådmand Mads Duedahl den 29. Maj  

kl. 11.30 – der er efterfølgende en forfriskning i KBHB.  

Aalborg Kommune har bevilget 1 mio. kr. til projekternes gennemførelse. 

Projekt Hammer Bakker 

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

repræsentant for Samrådet. Ole S fremhævede de mange professionelt ledede naturture i Hammer Bakker 

som projektets flagskib. Projektet forventes at indgå i Landsbyklyngen 

Projekt Vandtårn arbejder med at skabe et udsigtstårn i det tidligere Vandtårn i Vodskov, hvortil Realdania 

og Grøn Ordning har doneret et beløb. Projektet indgår i Landsbyklyngen. 

 

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

se Breddam for hans ledelse af Samrådets generalforsamling.  

 

Ole Schwarz bød velkommen til Svend Klitgaard Lassen, der fortalte om det projekt Den Danske Natur-

fond i samarbejde med Aalborg Kommune over de næste år gennemfører i Hammer Bakker, hvor der indtil 

videre disponeres over 700 ha, ambitionen er at skaffe i alt 1.000 ha af områdets samlede 2.000 ha. 

Natur: Et væsentligt element i naturgenopretningsplaner er, at landskabet i bakkerne skal være mere åbent 

og synligt. Det medfører, at nåleskovsbevoksninger gradvist (8-10 år) skal omdannes til naturlig, lysåben 

skov. Arealer med tidligere tiders hede og overdrev skal udvides. Naturplejen skal understøttes af græssen-

de dyr i større sammenhængende arealer. Kommerciel skovdrift skal ophøre.  

Planen vil medføre bedre udsyn fra bakkerne til det omgivende landskab. Et tredje element er at få planlagt  

oplevelsesområder i bakkerne, som vil blive opdelt i aktivitetszoner.  

Kulturhistorie: Fortidsminder og kulturspor skal sikres og formidles. Hærvejen og de gamle kongeveje skal 

udvikles som en del af et netværk af vandreruter.  

Friluftsliv: Besøgende i bakkerne skal sikres via gode adgangsveje og faciliteter. Gennemgående motor-

kørsel begrænses. Der skal være plads til både den fredfyldte og den aktivitetsprægede naturoplevelse. 

Via en række spørgsmål blev genopretningsprojektet bredt mere ud for de tilstedeværende. 

 

Der var stor applaus til Svend Lassen for hans seriøse og informative gennemgang af Den Danske Natur-

fonds og konsortiets Hammer Bakker Genopretnings-projekt. 

 

 


