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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 7. august 2018
- Alle har gennemset hammernyt.dk for fejl, mangler og muligheder.
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Mødeleder:
Vill Villy Aagaard

Referent:

Poul Dahl

Pkt.

Resultater / aftaler / konklusioner

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
Godkendelse af referat fra mødet den 7. august
Referat godkendt
Opfølgning på Dialogmøde
Et kedeligt resultat af mødet var, at Ole Faaborg stopper som redaktør af HammerNyt. Ole har i de år, han har
været ansvarlig for bladet, formået at gøre det til et interessant, indholdsrigt og flot blad. I øvrigt var dialogmødet så godt, at det gentages i 2019.
Klyngeprojekt – Næste skridt
Landsbyklyngen Hammer Bakker fortsætter – der skal dannes en forening, som holder stiftende generalforsamling den 10. april. Der arbejdes pt. På den nye forenings vedtægter, hvor de 6 Samråd besætter hver en post.
Herudover er der forslag om yderligere 3 repræsentanter fra lokalområdets foreningsliv.
Et resultat af klyngeprojektet er, at der er udviklet en række projekter: Frugthaverne, Interaktiv kommunikation, Tårnet i Hammer Bakker, Hammer Bakker ringen(rute for cyklister), Natur & Bevægelse, Eventgruppe ( arbejder bl.a. med at etablere fælles kalender, udveksling af fælles nyheder og social sammenhængskraft), Ture
og Oplevelser. Aalborg Kommune har afsat 1 mio. kr. til udvikling af projekterne.
Foreningens økonomi blev kort berørt. Der er forslag om, at Samrådene bidrager med et fast årligt beløb, da
den nye forening kan få svært ved selv at skaffe midler til driften. Læs mere om projekterne på
https://www.rundtomhammerbakker.dk/

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Ansvarlig

Equitour 2019
Gennemføres i perioden 22 – 26. Maj. Hertil kommer DM i Dressur den 7. – 10. juni.
Lasse deltager i et opstartsmøde med Jens Trabjerg fra Equitour Aalborg og indkalder derefter til planlægningsmøde.
Nyt fra Borger- & Kulturhus
Status er, at Huset er 95% færdig – der mangler den sidste finpudsning inden døre og jord- og flisearbejde uden
døre. Første udlejning er aftalt til april. Bestyrelsen er i gang med at planlægge indvielse af Huset.
Nyt fra Borgerforeningen
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- Søndag den 3. marts holdes fastelavnsfest
- Der arbejdes på at finde en ny redaktør af HammerNyt
- MGP arrangeres i år af GIF og sker lørdag den 2. marts
8.

Tilbagemelding fra de 6 udvalg + fra LAK & ”Projekt Hammer Bakker”
- Cykelsti
Udvalget, hvis medlemmer har været stærkt engageret i Borger- & Kulturhuset, har ligget underdrejet i 2018.
Udvalget overvejer, om den skal forsøge at få AK til at genoverveje afslag på 2 minus1-vej i Grindsted og om
det er muligt at få lagt støjdæmpende asfaltbelægning på Uggerhalnevej af hensyn til beboerne langs vejen.
- Byudvikling
Udvalget har fået nyt medlem, Leif Køhne. Ole Kjær er rejst fra området og derfor trådt ud af udvalget.
- Mosen - sti mm
Stien tværs over mosearealet slås til foråret af Ole Peter. Ole Kjær har sponseret bænk ved Mosen. Borgerforeningen har indvilget i at betale for sponsorskilte.
- 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 2019. Aalborg Kommune har udstykket 4 parceller ved i Kornelparken ved Mosen/Glashuset.
Ved Kornelparken, vest for Østergaard, opfører N.J. Holm 3 gange 2 rækkehuse.
- PR
Gruppen har fået nyt medlem, Anna A. Nielsen og Ole Faaborg fra Borgerforeningen, der sammen med den
nuværende gruppe vil arbejde på at få realiseret en række PR-opgaver, herunder ”Velkomstpakke til nye
borgere” og på at sikre, at vores folder til mulige nye borgere og nye borgere bliver udleveret.
- Det Grønne Hold går i gang til april, Jon er ”formand” efter Ole Kjær. Ole Peter finder ny mand i Uggerhalne.
- Gadekæret
Renoveringsprojektet i og omkring gadekæret kører med betydelig velvilje fra AK. Ole Kjær, Hans Erik og Ole
S har møde med By- og Landskabsforvaltningen i AK om udviklingsplanerne, som vi tror, kan realiseres i 2019.
Herudover arbejder Hans Erik med projekt-lys-på-HammerHattene.
- Årets byggeri 2018
Er sat i gang – pris uddeles på generalforsamlingen.
- Kunst- & Kultur
- Arrangementer 2019.
Udvalget arbejder med to arrangementer. Et forventes atter at foregå ved Gadekæret i september.
Det andet i november med ”The Raggedy Anns”, der spillede og sang ved Gadekæret i 2018; denne gang i
Borger- & Kulturhuset. Det er muligt at få op til 3.500 kr. fra AK til det enkelte arrangement.
Ole S og Ellen Nygaard har, som lovet ved Dialogmødet i 2018, hjulpet Galleri Hammer med ansøgninger til
økonomi til ”Street Art 2019” – der er søgt 140.000 kr. fra SparNord Fonden og fra AK.
- Ungeudvalg
Legeplads for de mindste børn er etableret ved Sognegården, men endnu ikke godkendt. Sagsbehandleren
fra AK forlanger at Samrådet skal tegne en forsikring. Vi overvejer at sætte et skilt op med ”På eget ansvar”.
Der er kommet afslag fra AKA-midlerne på at bevilge penge til ny belægning på skaterbanen.
Ole S. har forgæves forsøgt at få kontakt til FDF om aktiviteter, som Morten Mølvang på FDFs vegne talte om
ved Dialogmødet. Prøver nu at få fat i Morten
- Lokalhistorie
Ole Faaborg og Poul arbejder fortsat med fotobog i samarbejde med Horsens-Hammer Hjemstavnsforening.
Til brug ved bogen er foretages omfattende indsamling af fotomateriale, gårdmalerier, effekter mv., lige som
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9.
10.

11.

12.

13.

14.

der er gennemført samtaler og interview med en lang række ældre borgere, som bor eller har boet i
Grindsted og Uggerhalne.
- Hjemmeside
Hjemmesiden er blevet opdateret med nyeste version af Word Press. Som følge af EU's Datasikkerhedsforordning er sikkerhedsprocedurer på hjemmesiden blevet forbedret. Desværre følger større årlig omkostning.
- Projekt Hammer Bakker
Projektet forventes inkorporeret i den kommende forening ”Landsbyklyngen Rundt om Hammer
Bakker”.
- Projekt vandtårn
Ole S omtalte projektet som har modtaget 100.000 kr. fra Realdania til projektforberedelse. Arkitektvirksomhed i Aarhus har udarbejdet interessant og spektakulært forslag til tårnets ydre og interiør.
- LAK
Intet nyt herfra. Lasse deltager i LAKs generalforsamling
Status på økonomi
Kassebeholdning er pt. på godt 13.000 kr. Inden for kort tid kommer der 15.000 kr. fra Aalborg Kommune.
Nye medlemmer i Samrådet – hvordan skaffer vi medlemmer til bestyrelsen?
- Der var enighed om, at vi skal arbejde kraftigt på at skaffe nye bestyrelsesmedlemmer. Vi skal spørge en
række navngivne personer i bl.a. Uggerhalne, hvor vi meget gerne ser, at der kommer bestyrelsesmedlemmer
fra. Bendt tager kontakt til person i Uggerhalne. Lasse spørger blandt andre Ole Faaborg, Thomas Gregersen
og Rene Jensen om de kender personer, som kunne tænkes at ville yde en indsats for vore byer.
Generalforsamling 2018
- Dato: Mandag den 20. maj
- Dagsorden efter vedtægterne
- Sted: Borger- & Kulturhuset
- Hvem er på valg: Ole Peter, Bendt & Poul samt Ellen som suppleant. Alle fire er villig til genvalg
- Dirigent: Lasse har indvilget
- Spisning: Ole S bestiller snitter
- Foredrag: Svend Klitgaard Lassen om Naturprojekt Hammer Bakker
- Beretning/beretninger (udkast til Ole D) + fra projektledere). Poul laver PowerPoint – projektlederne sender
stikord nogle dage inden generalforsamlingen til Poul, som laver en samlet PP.
- PR: Indkaldelse på hammernyt.dk & FB ”Aktiviteter i …” og skilte ved Byportene.
Skoleudvalg - status
Skoleudvalget afholder et par møder om året med skolens ledelse, hvor der er forskellige punkter på dagsordenen. Det er vigtigt for os at holde fast i disse møder, for at Samrådet kan være med til at styrke skolen som institution og drøfte hvilke forskellige tiltag, vi kan tage i fællesskab for yderligere at fremme skolens integration i
byerne. Der afholdes nyt møde den 8. marts
Sommerfest 2019 – er vi med?
Carsten Christensen deltager på samrådets vegne.
- Møde med Park og Natur – emner
Der var enighed om at vi bør mødes med P & N, som inviterer. Emner kunne være:
Vejgrøfter kan vi få dem slået oftere – hvis ikke kan der sås planter, som kvæler ukrudtet.
Vil P & N ”renovere” området vest for Borger- & Kulturhuset, så det kommer til at fremstå indbydende?
Vil P & N ”renovere” hegnet omkring Hallen og Stadion?
Vil P & N rette hallens flagstang op?
Kan P & N være behjælpelig med at skabe P-pladser til handicappede ved Borger- & Kulturhuset?
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Ole S og Poul deltager i mødet.
Eventuelt
- Møde om Affaldsplan
Bendt deltager i mødet den 12. februar
- Landdistriktspris 2018
Samrådet har indstillet Borger- & Kulturhuset til AKs landdistriktspris 2018. Desværre fik Huset ikke prisen,
men dog æren!
- Vandindvindingsplaner
Samrådene omkring Hammer Bakker er blevet forespurgt, om de ønskede at deltage i nogle drøftelser om
vandindvinding. Jens Kalør har tilbud at deltage fra vores samråd. Der har været 3 møder og drøftelser er nu færdige.
Jens Kalør har fremsendt resultaterne til samrådets bestyrelse. Ole S tager en snak med Jens Kalør herom. Ole S har
efterfølgende videresendt materialet til vores 2 vandværker.
15.
Næste møde: Tirsdag den 18. juni kl. 19 hos Ellen
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