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Emne: Generalforsamling i Samråd for Grindsted & Uggerhalne  2022 

   

Sted: Borger- og Kulturhuset HAMMER BAKKER, Grindsted 

Dato: Onsdag den 18. maj 2022 Tidsrum: 19 – 21  

Deltagere: Samrådet: Bendt Grønborg, Ellen Høgh, Hanne Thomsen, Jens Jørn Pedersen, Leif 

Köhne, Ole Schwarz, Ole Peter Jacobsen, Villy Aagaard Nielsen, Poul Dahl & Lasse 

Breddam, Marianne Ellersgaard Kalør samt projektgruppemedlemmer; hertil godt 40 

deltagere. 

Indkalder: Ole Schwarz   Referent:  Poul Dahl 

Referat til: Samrådets bestyrelse. Sættes på Hammernyt.dk, Ole Faaborg fotograferer og laver ar-

tikel til Vodskov Avis 

Dagsorden: 

A. Valg af ordstyrer og dirigent  

B. Formandens beretning (Ole Schwarz) 

C. Udvalgenes beretning 

- Cykelsti (Bendt Grønborg) 

- Byudvikling (Lasse Breddam, Ole Schwarz, Ole Peter Jakobsen, Jon Kjeldgaard ) 

- Antennemast (Lasse Breddam) 

- PR (Marianne Ellersgaard Kalør) 

- Ungeudvalg (Ole Schwarz) 

- Skoleudvalg (Ellen Høgh) 

- Kunst & Kultur (Villy Aagaard Nielsen) 

- Mål og Vision (Ole Schwarz) 

- Lokalhistorie (Poul Dahl) 

- Hjemmeside (Poul Dahl) 

- ”Projekt Hammer Bakker” (Ole Schwarz) 

- Landsbyklyngen (Lasse Breddam) 

- Personalepleje (Ole Schwarz) 

D. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab (Jens Jørn Pedersen) 

E. Behandling af indkomne forslag 

F. Valg af halvdelen af bestyrelsesposter og 1 suppleant 

Jens Jørn Pedersen, Leif Köhne, Ole Schwarz Villy Aagaard Nielsen er på valg og villig til genvalg.  

Suppleant: Hanne Thomsen er villig til genvalg  

G. Valg af revisor: Lasse Breddam er villig til genvalg 

H. Eventuelt: 

 

Referat fra Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen blev indledt med spisning, hvortil 40 havde tilmeldt sig. 

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

melle del af generalforsamlingen gik i gang, med at uddele Samrådets pris for ”Årets Smukke Byggeri 2021” til 

smuk renovering af stuehuset til gården ”Eget” i Kinnerup. 

Ole Schwarz anførte, at begge prismodtagere matchede de kriterier, der er sat op for tildeling af prisen. Heref-

ter overrakte Ole Stålplakette designet af unge Nicolai Köhne fra Grindsted. 
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Referat fra Generalforsamlingen 

  Charlotte Stougaard Glerup modtager prisen for 2021 på familiens vegne. 

 
Charlotte Stougaard Glerup modtager plaketten af Ole Schwarz 

Ad A. Valg af ordstyrer og dirigent 

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

Poul Dahl blev valgt til referent. 

Ad B. Formandens beretning 

Ole Schwarz aflagde og fremhævede et mindre udsnit af de mange aktiviteter, som Samrådet har arbejdet 

med siden generalforsamlingen i 2020.  

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

let 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, organi-

sationer og borgere i Grindsted og Uggerhalne om opgaver, der trænger sig på. Dialogen er gennem årene 

sket bl.a. via Borgermøder og Dialogmøder med foreninger og institutioner, via Hammernyt.dk, FaceBook og 

artikler i lokalpressen. Ole oplyste, at bestyrelsen i 2017 gennemførte visionsmøde 2025 for udviklingen af 

Grindsted og Uggerhalne. De fleste af de mål vi i 2017 satte op er nået. Derfor planlægger vi til efteråret 2022 

at gennemføre møde om nye Visioner og mål. Denne gang gør vi det i samarbejde med foreningerne og ind-

byder derfor borgere, foreninger og institutioner, til at komme med indspark til, hvad vi i fællesskab skal gøre 

for at udvikle byerne. 

 

Ole pegede på, at der generelt er et fornuftigt samarbejde med Aalborg Kommune. Der er et tæt samarbej-

de med de 6 Samråd, der står bag Projekt Hammer Bakker og Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bak-

ker. 

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

til, at borgere kan deltage i aktiviteter både i bestyrelse og i projektarbejder. Han så gerne, at der kom flere 

foreningsrepræsentanter i bestyrelsen. Ole præciserede, at det er i udvalgene, det store arbejde ligger.      
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Referat fra Generalforsamlingen 

 

Et udsnit af deltagerne ved Samrådets generalforsamling. 

Ad C. Udvalgenes beretning 

Samrådet har nedsat en række ad hoc-arbejdsgrupper. 

Cykelstiudvalg ved Bendt Grønborg 
Bendt Grønborg er projektleder i udvalget, der blev dannet i 2008, hvor Lasse Breddam, Leif Köhne, Peter 

Jungersen, Villy Aagaard Nielsen, Ole Peter Jakobsen og Poul Dahl, er medlemmer. 
Bendt indledte med at omtale Cykelstien mellem Grindsted, Uggerhalne og Vodskov. Den blev etableret for 6 
år siden og bliver flittigt benyttet og har øget sikkerheden for både cyklister og gående. 2-1 vejen i Uggerhalne 
har ligeledes øget cyklisternes tryghed i trafikken, nedsat bilernes hastighed og dermed mindsket støjniveauet.   
 
Cykelstiudvalget arbejder nu med følgende 4 forhold: 

 at få etableret fart- og støjdæmpende foranstaltninger i Grindsted, helst via 2-1 vej. Alternativt i form af 
vejchikaner, dog ikke bump. 

 i samarbejde med ”Rundt om Hammer Bakker” at få etableret enten cykelsti eller 2-1 vej mellem 
Grindsted og Sulsted. 

 at få forbedret oversigtsforholdene ved rundkørsel Vodskov Nord. Specielt hvor cyklister skal krydse 
rundkørslen på stedet, hvor bilister fra Vodskov kører mod Langholt. 

 at få AK til at reparere sætningsskader på cykelstien mellem Kinnerup og rundkørsel Nord 
 
Byudvikling ved Ole Schwarz, Jon Kjeldgaard og Lasse Breddam 
Ole Schwarz er projektleder; Jon Kjeldgaard, Ole Peter Jakobsen og Leif Köhne er projektdeltagere.  
 
Arbejdsopgaver: at synliggøre Grindsted og Uggerhalne over for beboerne og omverden og medvirke til at 
udvikle vore byer, herunder være med til at sikre en nødvendig udvidelse af boligantallet. Men også at sikre at 
udvalgte områder i byerne vedligeholdes med græsklipning etc. Det sidste tager Det Grønne Hold sig af:  

Det Grønne Hold: Jon Kjeldgaard, Birthe Skytte, Klaus Pedersen, Palle Nørskov, Ole Peter Jakobsen, 

Kaare Bundgaard, Jan Christensen og Villy Aagaard Nielsen. 
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Jon omtalte at Holdet har fordelt renholdsopgaverne mellem sig, der stort set alle foregår i forårs- og sommer-
månederne. Bl.a. varetages vedligeholdelse af Mosen og Værestedet af Ole Peter. Andre områder, som holdet 
vedligeholder, er området ved Byportene og Trekanten i Kinnerup. 

 
Ole Peter viser skitse til nyt madpakkehus. Foto Ole Faaborg. 

Gadekæret er en grøn oase i Grindsted. I samarbejde med Aalborg Kommune er der blevet arbejdet vi på at 
få det gjort mere lysåbent, indbydende og anvendelig til mindre arrangementer. Området er nu veldrænet med 
gadekær og ”overløbsdam”. Der er lavet blomstereng og Det Grønne Hold har plantet rododendrum. Ved en 
festlighed i september 2021 blev gangbro og renovering fejret. med taler af rådmand Mads Duedahl og John 
Refsgaard fra SparNord Fonden, John havde 30.000 kr. med fra SparNord Fonden. 
Broen forsynes her i 2022 med skridsikker trådnet. 

Status på udstykningsplanerne sydøst for Tranevej blev givet af Lasse Breddam, der sammen med Ole 
Schwarz har støttet ejeren i sagsbehandlingen. Lasse orienterede om det kommunale sagsforløb vedrørende 
ønskerne om godkendelse af en lokalplan for et areal sydøst for Tranevej, hvor der tilbagevendende opstår 
nye udfordringer – senest problematikken om kommunale udbygningsaftaler. Endvidere blev det anbefalet, at 
emnet blev taget op til drøftelse med rådmand Jan Thaysen senere på generalforsamlingen.  
På plancher viste Lasse bl.a. dispositionsplan for området og Himmerland Boligforenings boligplaner. Disse 
plancher samt alle, der blev anvendt på generalforsamlingen vedhæftes referatet. Lasse understregede, at 
Samrådet har støttet udstykningssagen, for herigennem både at sikre grundlaget for vore institutioner og et le-
vende foreningsliv. 

 Antennesagen 

Lasse omtalte sagen med ny antennemast for mobildækning. Resultatet er, at masten rejses i nærheden af 
Skolens skur, tæt ved Kultur- og Borgerhuset. 
 
PR: Gruppen består af Marianne Ellersgaard, Jon Kjeldgaard, Anna Bloksgaard Nielsen, Ole Schwarz og         

Poul Dahl fra Samrådet, Norman Christiansen fra GIF, Morten Mølgaard fra FDF og Marie Louise Geneser fra 
Borgerforeningen. 
Gruppens hovedopgave er at markedsføre byerne over for potentielle borger gennem udvalgte aktiviteter. 
Marianne omtalte de opgaver, som gruppen arbejder med: 

 At uddele velkomstbreve til nye borger med .  

 Nye borger bliver inviteret til velkomstarrangement i KBHB (i samarbejde med Kultur- og Borgerhuset 
og foreningerne). Senest i slutningen af april 2022  

 Ny webside grindsted-uggerhalne.dk målrettet potentielle tilflyttere er nu lagt på nettet. Marianne op-
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Referat fra Generalforsamlingen 

fordrede til, at den nye hjemmeside bliver promoveret af alle!  

 Uddele flyes om vore byer til mæglerhuse. 

Ungeudvalg ved Ole Schwarz 

Ole Schwarz er projektleder i udvalget, der herudover består af Nicolai Nørgaard Pedersen 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!   

BMX-banen er nedlagt, der er lavet en jordvold på området op mod hegnet, hvor der er sået blomster. Disse er 
doneret af Per og Villy Aagaard Nielsen, som i øvrigt også har foretaget jordarbejdet.  
Beach-volley og Skaterbanen er fortsat i brug. Skaterbanen skal have en overhaling i 2022. 
Samrådet arbejder sammen med GIF på at skaffe ny belægning på Multibanen. 

Skoleudvalg ved Ellen Høgh 
Består af Ellen Høgh, Hanne Thomsen og Ole Schwarz.  
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 yderst vigtigt omdrejningspunkt for vore to byer. 
Skolen er indstillet på at fjerne skuret tæt på Kulturhuset, når der er bygget nyt skur tæt ved skolen. Samrådet 
er indstillet på at hjælpe med at skaffe donation til det nye skur og har lovet at hjælpe med at fjerne skuret, når 

et nyt er bygget. 
Der er 2 årlige møder. 

Kunst & Kultur ved Villy Aagaard Nielsen 
Ole Schwarz er projektleder, hvor Helle Bergen Nielsen, Birthe Søborg, Bo Thomasen, Ellen Høgh, Helle Ni-

elsen og Villy Aagaard Nielsen er medlemmer.  
Arbejdsopgaver er at lave nye kunst- og kulturaktiviteter - etablere kunst, gennemføre foredrag, musik mm. 

Villy omtalte de arrangementer, der har været gennemført i 2021 
 
9. august 2021 Sigurdvin Sigurdson band i Uggerhalne.  
10. september var der indvielse af Gangbro i Gadekæret. Om eftermiddagen underholdt tryllekundstneren Mi-
chael Bach underholdt børnene. Derefter spillede et lokalt orkester. Senere på eftermiddagen underholdt Win-
gards Trio. Om aftenen var der Grillmad og efterfølgende irsk musik ved JigIT.  
11. december blev der sat nissehuer på HammerHattene. 

2022: 

Foreløbig følgende aktiviteter:  
11. marts Muleskinners 
20. maj Pretenders – det sker atter i Kultur- og Borgerhuset. 
18.-20. august sommerfest (fredag aften den 19.er der foredrag om Hammer Bakker ved Mogens Gregersen, 
Hjallerup i Kultur- og Borgerhuset). 
 
Lokalhistorie ved Poul Dahl 
Består af Poul Dahl, Bendt Grønborg og Ole Peter Jakobsen. 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 fotografier 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!  
Der er udgivet 16 lokalhistoriske artikler på hjemmesiden. I 2022 ”Øster Torndal – fra ydmyg husmandssted til 
skøn skovejendom” og ”Møntfund – hvad er det for en historie?” 
  
Hjemmeside 
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 sager.  
Der er knap 300 faste abonnenter. Nyheder lægges også på FaceBook-gruppen ”Aktiviteter i Grindsted & Ug-
gerhalne”. Der samarbejdes med Borger- og Kulturhusets og Rundt om Hammer Bakkers hjemmesider. 
Der arbejdes på at kalenderen bliver kalender for alle foreninger og institutioner i Grindsted og Uggerhalne. 
 
Projekt Hammer Bakker 
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Ole Schwarz oplyste, at dette projekt nedlægges og indgår i Landsbyklyngen – Rundt om Hammer Bakker: 

Landsbyklyngen – Rundt om Hammer Bakker:  
Lasse Breddam, Ole Faaborg og Leif Köhne er Samrådets repræsentanter. Lasse er foreningens formand, 

Ole er suppleant i bestyrelsen med flere andre opgaver. Leif er med i cykelstigruppen.  
Lasse orienterede. Der er nedsat en række projektgrupper. Lasse omtalte bl.a. arbejdet med at etablere ny 

 større bålhytte ved shelterpladsen ved Brødland. Den forventes opført i løbet af 2022. 
Lasse omtale endvidere, at AK har bevilget dobbeltsporet cykelsti mellem Vodskov og Vestbjerg. Staten med-
financierer, den forventes anlagt i løbet af 2023. 
Der arbejdes på at få cykelsti mellem Grindsted og Sulsted. 

Personalepleje 
Ole Schwarz oplyste, at Samrådet inviterer alle frivillige og ægtefælle til ”julefrokost” den 17. juni for herved at 

takke for deres arbejde. 

 
 Afslutningsvis blev alle beretninger taget til efterretning. 

Ad D. Kassereren fremlægger regnskab  

Jens Jørn Pedersen fremlagde regnskabet for 2021. Det viser, at Samrådet har haft indtægter for 20.000 kr. 

og udgifter for 30.302 kr. Passiver 10.112 kr. Regnskabet blev godkendt.  

Ad E. Behandling af indkomne forslag. 

Ingen forslag indkommet. 

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

Jens Jørn Pedersen, Leif Köhne, Ole Schwarz og Villy Aagaard Nielsen var på valg. De blev genvalgt.   

Hanne Larsen blev genvalgt som suppleant. 

Herudover består bestyrelsen af Bendt Grønborg, Ellen Høgh, Ole Peter Jakobsen og Poul Dahl. 

Ad G. Valg af revisor: Lasse Breddam er villig til genvalg. 

Lasse Breddam blev genvalgt. 

Ad H. Eventuelt:  

Fra Kornelparkens Ejerlav var der et spørgsmål om den fremtidige el-dækning i vores område er tilstrækkelig 

til fremtidens behov? Spørgsmålet blev sendt videre til rådmand Jan Nymark Thaysen. 

Ole Schwarz takkede de mange fremmødte for tilslutning og kommentarer, samt Lasse Breddam for 

hans ledelse af Samrådets generalforsamling. Og indbød til kaffe. 

 

 

Så er der kaffepause og tid til snak! 
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Ole Schwarz bød velkommen til rådmand Jan Nymark Thaysen, By og Land, der bl.a. talte om udviklingen i 

Aalborg Kommune, herunder større infrastrukturprojekter og bygningsprojekter, om befolkningsudviklingen og 

om visioner for Aalborg Kommune. 

På spørgsmål om Aalborg Kommune virkelig vil boligudvikling i vores område, bl.a. om boligprojektet øst for 

Tranevej kan gennemføres. Det har været til behandling i AK forvaltning By og Land i adskillige år. Jan omtalte 

besværlighederne ved projektet, bl.a. de omtalte udbygningsaftaler. Politikerne arbejder på, at udstykningspla-

nen for området skal gennemføres, sagde Jan Nymark Thaysen. Han tilkendegav, at han ville støtte sagen i 

det videre forløb. 

 

Der blev spurgt til om den såkaldte ”Nedrivningspulje” kan bruges til at nedrive et forsømt hus i Grindsted. Som 

udgangspunkt kan puljen bruges hertil, men det må komme an på den konkrete sag, sagde rådmanden 

 

Vil du som rådmand være med til at sikre bedre information om naturprojektet i Hammer Bakker, som AK del-

tager i. Rådmanden svarede, at information om dette og andre projekter er et fokuspunkt i By og land. 

 

På spørgsmål om tilstrækkelig el-net i vores område sagde Jan Thaysen, at det ikke er et kommunalt anlig-

gende, men at der via Kommunernes Landsforening arbejdes med sagen over for staten og Energinet, så det 

underforsynede Nordjylland kan blive opgraderet. 

 

Rådmanden blev spurgt, om han ville støtte etablering af cykelsti mellem Grindsted og Sulsted sådan at ”rin-

gen” om Hammer Bakker kan fuldføres. Rådmanden svarede, at der var politisk fokus på etablering af cykel-

stier i kommunen. 

 

Afslutningsvis takkede Ole Schwarz rådmanden for hans deltagelse ved Samrådets generalforsamling. 

 

 

Rådmand Jan Nymark Thaysen, By og Land.  

 

 

 


