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Emne:

Samråd Grindsted & Uggerhalne
Bestyrelsesmøde

Sted:

Borger- & Kulturhus

Dato:

10. marts

Deltagere:
Fraværende:

Ellen Høgh, Jens Jørn Pedersen, Leif Köhne, Ole Peter Jakobsen, Peter Ubbesen ,Villy Aagaard Nielsen, Lasse Breddam, , & Poul Dahl
Bendt Grønborg og Ole Schwarz

Indkalder:

Ole Schwarz

Referat til:

Mødedeltagerne og hammernyt.dk

Næste møde:

Holdes til efteråret, dato endnu ikke besluttet

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 5. november 2019
- Alle har gennemset hammernyt.dk for fejl, mangler og muligheder.
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materiale:
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Vill Villy Aagaard
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19 – 21

Referent:

Poul Dahl

Pkt.

Resultater / aftaler / konklusioner

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
Godkendelse af referat fra mødet den 5. november 2019
Referat godkendt
Tilbagemelding fra de 6 udvalg + fra LAK & ”Projekt Hammer Bakker”
- Cykelsti
Leif oplyste, at Landsbyklyngen RUNDT OM HAMMER BAKKER arbejder med forskellige sti- og vejprojekter:
- Vodskov-vestbjerg: en hårdt tiltrængt cykelsti
- 2+en-vej mellem Sulsted og Grindsted.
- Byudvikling
- Mosen – sti mm.
Ole Peter slår græsset til forår + Værestedet.
- Det Grønne Hold
Møde om arbejdsfordeling afholdt.
- Udstykning i Grindsted og Uggerhalne – Status på nybyggeri: hvor langt er vi kommet? – Hvad er potentialet?
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. Plan vedhæftet referatet.
Lasse: I forbindelse med udmøntning af kvoter til almene boliger i landdistrikter er det bekræftet, at
Himmerland er interesseret i at etablere 8 almene boliger i forbindelse med den kommende udstykning.
Det forventes, at AK melder sin holdning ud inden sommerferien

2.
3.

Ansvarlig

Der er 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.
I Uggerhalne er et udstykningsprojekt i udbud.
Set i lyset af de små årgange i Grindsted Skole blev det aftalt, at Lasse, Ole S. og Poul forsøger at skaffe et
overblik over hele udstykningssituationen i Grindsted og Uggerhalne.
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- Gadekæret
Renoveringsprojektet i og omkring gadekæret går nu ind i næste fase. AKs By- og Landskabsforvaltning gø
jord-arbejdet færdigt inden sommerferien.
Fra AKA-midler til bro over gadekærets sydlige del er der bevilget 50.000. SparNordFonden har bevilget
30.000 kr. Ole Kjær er Samrådets mand på opgaven.
Til projekt-lys-på-Byporte er det ansøgte beløb på 30.000 ikke bevilget.
- Årets Byggeri 2019
Oplysninger herom er på hjemmesiden og udsendt på FB. Sidste plakette vil blive udleveret i år. Leif
Undersøger om Nicolai har lyst til opgaven.
Jon og Ole S tages med på råd.
- PR
Intet nyt.
- Kunst- & Kultur
- Arrangementer 2020 - til september ved gadekæret. Til november i Borger- og Kulturhuset. Mere herom
senere.
- Ungeudvalg
Intet nyt.
- Lokalhistorie
Ole Faaborg og Poul arbejder fortsat med fotobog i samarbejde med Horsens-Hammer Hjemstavnsforening.
Til brug ved bogen er foretaget 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.
I Horsens-Hammer Årbog 2019 er der publiceret to lokalhistoriske artikler fra Grindsted og Uggerhalne. De er
begge publiceret på hammernyt.dk
- Hjemmeside
Hammernyt.dk har 249 faste abonnenter. I forbindelse med PR-gruppens arbejde, vil hjemmesidens formål
blive gentænkt.
Det blev atter understreget, at alle skal huske at fortælle om projekter, begivenheder mm. til publicering på
hammernyt.dk (Poul publi.).
- Projekt Hammer Bakker
Projektet er inkorporeret i ”Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker”.
- Projekt vandtårn
Projektet inkorporeres i ”Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker”.
- LAK
Intet nyt

4.

Skoleudvalg – status
Ellen H. og Ole S. udgør indtil videre det nye udvalg. Skoleudvalget afholder et par møder om året med skolens ledelse.
Vi gennemgik elevtal for Grindsted Skole. Desværre viser tallene en stærkt bekymrende vigende tilgang af nye
elever.
Carsten Christensen fra skolebestyrelsen havde bedt om at deltage i mødet for at give en briefing om nye tiltag, som Aalborg Kommune ventes at tage på skoleområdet.
Politikerne lægger op til, at en række mindre skoler ledelsesmæssigt skal lægges ind under en større skole. For
vores vedkommende Vodskov Skole. Det betyder samtidig, at Grindsted Skole bliver nedgraderet til et undervisningssted uden lokal ledelse. Et undervisningssted kan uden videre behandling i byrådet nedlægges!
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Skolebestyrelsen ønsker at igangsætte en række tiltag for at undgå den nye truende situation og Carsten
spurgte, om Samrådet vil deltage.
Det vil Samrådet og Skoleudvalget, Ole S og Ellen suppleret med Jens Jørn indgår i samarbejdet med Skolebestyrelsen.
Efterfølgende var en længere drøftelse i Samrådet af situationen. Samrådet har som een af sine væsentligste
opgaver siden sin oprettelse i 2011 netop været at sikre eksistensen af både skolen og andre børneinstitutioner. Det ser ud til, at opgaven ikke er fuldt gennemført, og at vi må lægge os yderligere i selen for opgaven!
5.

Status på økonomi
Jens Jørn gennemgik resultat for 2019.

6.

Generalforsamling
- Dato: (Udsat indtil efteråret)
- Dagsorden
- Sted: Borger- & Kulturhus (Lasse bestiller)
- Hvem er på valg i besty: Ole S og Villy (villig til genvalg)
- Suppleant: Ellen (villig til genvalg)
- Revisor: Lasse (villig til genvalg)
- Dirigent: Lasse (Ja)
- Spisning: a la sidste år (ikke afklaret hvem, der er ansvarlig)
- Foredrag ved NN (tages op, når vi kender tidspunkt for generalforsamling)
- Beretning/beretninger fra projektledere. Poul laver forslag til Power
Point.(Poul skal have stikord i god tid)
Andre kommentarer: Der var enighed om, at talerne skal holde korte indlæg!!!.
Ole S og Poul sørger for annoncering i Vodskov Avis, på hammernyt.dk og FB.
Koordinering af aktiviteter i G & U (Grindsted & Uggerhalne)
Hvad er status:
Via hammernyt.dk skabes overblik over planlagte fritids- og kulturtilbud i Grindsted og Uggehalne
At råd og foreninger indsender omtale (aktivitet, tid og sted) om planlagte aktiviteter til hammernyt.dk. Det er
vigtigt at pointere, at kommunikationstiltaget omfatter større fritids- og kulturtilbud, hvor målgruppen kan være den samme; sommerfest, musik, foredrag, kurser, fællesspisning, stævner m.v.

7.
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Konklusion: Der bliver meldt om nogle aktiviteter til hammernyt.dk.
8.

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:
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 soci-
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9.

10.

11.

12.

13.

al 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/
Lasse oplyste, at Landsbyklyngen vil undersøge mulighederne for at få andel i de 60 mio kr., som NordeaFonden har sponseret. Men oså søge i LOA og Realdania.
Nyt fra Borgerforeningen
Der er gang i mange ting. Bla. Opreration Skrald, ERFA-møde med landsbyklyngens andre borgerforeninger,
herunder ideudveksling og samarbejde rundt om bakkerne. Sct. Hans ved Gadekæret evt. Værestedet i samarbejde med FDF og Menighedsrådet. Svampeture i HB. Sommerfest den 20-22. august. Med meget mere.
Equitour
Efterfølgende er oplyst, at Equitour gennemføres til september
Hjertestarter ved hallen i udu. Ny påkrævet. Kan vi hjælpe?
GIF sørger for en ny.
Eventuelt
Sommerfest 2020:
For Samråd = Villy
For KBHB = Villy
Næste møde:
Udsat indtil videre pga. covid-19
Lasse bestiller Huset.
Jens Jørn sørger for fourage.
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