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- Referat fra Bestyrelsesmøde den 18. juni 2019
- Alle har gennemset hammernyt.dk for fejl, mangler og muligheder.
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Resultater / aftaler / konklusioner

Ansvarlig

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2.
Godkendelse af referat fra mødet den 18. juni
Referat godkendt
3.
Nyt fra Borgerforeningen
Bålhytte ved Festpladsen (Værestedet) – AKA-ansøgning i 2020
BoF planlægger en begivenhed inden jul i KBHB
Jytte Jungersen har klargjort, så kontingent 2020 kan indsamles
Der er lukket for vandet til Værestedet
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
og 2019.
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
- Det Grønne Hold har fået nyt medlem fra Kinnerup/Uggerhalne, Jon er projektleder. Evaluering gennemføres i november
- 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
her i 2020. Lasse undersøger, om der kan blive tale om kvotebyggeri af ”Himmerland ”Aalborg Kommune har
udstykket 4 parceller i Kornelparken ved Mosen/Glashuset.
Ved Kornelparken, vest for Østergaard, har N.J. Holm opført 3 rækkehuse med 2 lejligheder i hver.
- Mosen - sti mm
Stien tværs over mosearealet er slået af Ole Peter.
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- PR
Gruppen er nu udvidet med nye medlemmer fra GIF(Norman Kristiansen og Per Aagaard Nielsen), Lasse
Breddam fra BKHB, Anne A. Nielsen, Jon, Ole S og Poul.
Gruppen er i gang med at realisere en række PR-opgaver, herunder ”Velkomstpakke til nye borgere”, der
sammen med ny folder til mulige nye borgere bliver distribueret til en række modtagere, bl.a. ejendoms
mæglere i Aalborg, Nr. Sundby og Vodskov. Skal udleveres ved lokale arrangementer.
Anne har udviklet prototype på en ny hjemmeside, rettet mod potentielle nye beboere. Der var enighed om,
at Anne skal færdiggøre hurtigst muligt. Herefter tage gruppen stilling til næste skridt, formentlig en Twitterkonto hvor der kan lægges billeder op fra vores skønne område.
- Gadekæret
Renoveringsprojektet i og omkring gadekæret går nu ind i næste fase. AKs By- og Landskabsforvaltning
graver Dammen større og jorden anbringes på gadekærets østside. Der er søgt AKA-midler til Hans Erik
Petersens projekt-lys-på-Byporte (34.000) og til bro over gadekærets sydlige del (86.000), Samrådet skal selv
skaffe (3+ 6.000 = 9.000,-) til projekterne.
- Kunst- & Kultur
- Arrangementer 2019 og 2020.
Arrangementet den 1. november med ”The Raggedy Anns” i Borger- & Kulturhuset var en succes både
spisning, musikalsk og økonomisk. Ellen skriver kort om arrangementet til hammernyt.dk, Ole s. skaffer foto.
Den 31. januar spiller ”The Pretenders” (oprindeligt fra Brønderslev) i KBHB. Mere herom senere.
- 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”.
Forsikringssagen tages op af samrådene med AK; en forholdsvis stor fast omkostning for samrådene. Morten
Mølvang fra FDF er indtrådt i gruppen.
Det overvejes om FDFs ønsker til en klatrebane kan indgå i ”Natur & Bevægelse” (Klyngeprojektet). Kan
måske etableres bag Sognegården eller i den lille skov ved skolen, som vi gerne vil inddrage i projektet.
Status på de tre baner, som vi for år tilbage etablerede på stadion er således:
BMX-banen bruges ikke af børnene. Det overvejes om Borgerforeningen kan overtage banen.
Beach Volley bruges kun lidt. Endnu ikke afklaret om den skal nedlægges.
Skaterbanen – der skal bygges mere på banen, så den kan bruges i større omfang.
- 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
der er gennemført samtaler og interview med en lang række ældre borgere, som bor eller har boet i
Grindsted, Kinnerup og Uggerhalne. Per Timmermann har lovet at assistere med dronefotografering af
landbrugsejendomme.
I Horsens-Hammer Årbog 2019 er der publiceret to lokalhistoriske artikler fra Grindsted og Uggerhalne. De vil
begge blive publiceret på hammernyt.dk
- Hjemmeside
Hammernyt.dk har 217 faste abonnenter. I forbindelse med PR-gruppens arbejde, vil hjemmesidens formål
blive gentænkt.
Det blev understreget, at alle skal huske at fortælle om projekter, begivenheder mm til publicering på
hammernyt.dk (Poul publi.).
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- Projekt Hammer Bakker
Projektet inkorporeres i ”Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker”.
- Projekt vandtårn
Projektet forventes inkorporeret i ”Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker”. Har fået en bev. fra
Realdania på 100.000 kr. Har herudover fået bev. 250.000 kr. fra projekterne i Landsbyklyngen, hvor det
indgår i landsbyklyngens projekt MØDESTEDET.

Ole S
Ole S &
Lasse

Ole S &

- LAK
Positiv overraskelse over AKs budget for landdistrikter, herunder at der atter kommer gang i landsbypedeller.
1 mio. Kr. Årligt. Der bliver også mulighed for støttet byggeri i landdistrikter. Til udvikling af anlæg i landdistrikter afsætter AK 2,5 mio. i 2022 og 2,5 mio. i 2023
4.
Opfølgning på møde af 20. juni med Park & Natur
Emner:
Vejgrøfter kan vi få dem slået oftere – hvis ikke kan der sås planter, som kvæler ukrudtet?
Svar:
Vil P & N ”renovere” området vest for Borger- & Kulturhuset, så det kommer til at fremstå indbydende?
Svar:
Vil P & N ”renovere” hegnet omkring Hallen og Stadion?
Svar: Ja!
Vil P & N rette hallens flagstang op?
Ja!
Kan P & N være behjælpelig med at skabe P-pladser til handicappede ved Borger- & Kulturhuset?
Svar: Venter på svar
Hallen utætte tag blev ligeledes drøftet. P&N vil bringe sagen videre i AK. Se under pkt.10!
Serviceleder Lars Præsius, Vestbjerg (3199 5620 – lpr-skole@aalborg.dk) skal kontaktes om lys på P-plads og
sti når der er arrangementer efter kl. 24.
5.
Koordinering af aktiviteter i Grindsted og Uggerhalne
Den 19. november afholdes et møde med Samrådet, FDF, GIF, Rideklub . Repr. fra aktivitetsudvalget fra Menighedsrådet, KBHB, og Borgerforening, hvor emnet drøftes og afklares.
6.

AKA-ansøgninger
Der er søgt 34.000 kr. til belysning af byporte (Hans Erik Petersen er projektleder)
Der er søgt 50.000 kr. til bro i Gadekæret (Ole Kjær har udarbejdet projektet sammen med Park & natur)

7.

Status på økonomi
Jens Jørn og Ole D vender tilbage med status på økonomi.

8.

Skoleudvalg – Udvides?
Ellen H. og Ole S. udgør indtil videre det nye udvalg. Skoleudvalget afholder et par møder om året med skolens
ledelse. Næste møde er den 19. november.
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 aktiviteter, vi i fællesskab kan tage for yderligere at fremme skolens integration i byerne.
Hallens manglende vedligehold drøftes - vi støtter skolen i dens bestræbelser på at få hallen renoveret.
Vi drøfter også skolens elevtal, om skolen er interesseret i at deltage i ”Natur & Bevægelse” og om der er interesse i at lave en fælles naturdag.
Klyngeprojekt – Aktiviteter/Udvalg
Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker
Samrådene bidrager til foreningens økonomi med hver 1.000 kr. årligt.
Landsbyklyngen arbejder med en række projekter:

9.
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10.

11.

12.

Frugthaverne – er indtil videre etableret i Grindsted/Uggerhalne, Langholt, Vestbjerg, Sulsted og Tylstrup.
Interaktiv kommunikation (bl.a. monitorer i hallerne – hjemmeside og FB-gruppe). Ole F. er en vigtig aktiv i
dette arbejde. Søger lige nu efter personer til at indsamle lokale nyheder og aktiviteter (Poul for Samrådet).
Tårnet i Hammer Bakker,
Hammer Bakker Ringen(cykelsti mellem Vodskov og Vestbjerg – afmærkede ruter i Hammer Bakker og 2-1 vej
mellem Grindsted og Sulsted),
Natur & Bevægelse (arbejder bl.a. med at etablere et mødested med bænke, kort over området og toiletfaciliteter). Som omtalt andetsteds har bl.a. denne gruppe fået tilsagn om 250.000 kr.
Kommunikationsgruppen (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.
Der blev aftalt, at Lasse sender referater og andet relevant materiale til Poul, til publicering på hammernyt.dk.
Du kan læse mere om projekterne på https://www.rundtomhammerbakker.dk/
Renovering af hallen – ny projekt
Lasse, Per Aagaard Nielsen og Ole S udgør projektgruppen, som har hallens tag som vigtigste opgave. Lasse har
haft møde med AK-Bygning, som er enig i at taget udgør et problem, som er påtrængende. AK-Bygning vil bringe sagen videre i AK. Efterfølgende har Lasse oplyst, at hallen får nyt tag og nye tagrender i 2020.
Sommerfest 2019
Carsten Christensen deltog på Samrådets vegne.
Vores opgave var at stille med 4 personer til henholdsvis opsætning og nedtagning af telte samt oprydning
samt sørge for vand, øl og vin til foredragsaften torsdag i KBHB.
Vi har modtaget 2.000 kr.
Julefrokost
Bliver holdt i KBHB lørdag den 8. februar.
Cykelsti arrangerer

13.

Eventuelt
Intet under eventuelt

14.

Næste møde: Tirsdag den 10. marts kl. 19 i KBHB
Bendt bestiller Huset.
Ole Peter sørger for fourage.
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