Indkaldelse og referat til det 2. møde i arbejdsgruppen omkring ” Projekt Hammer Bakker”
Onsdag, den 12. oktober 2011
Kl. 19.00 – til 21.00 ( senest)
Sted:
Aktivhuset i Vodskov
Vodskovvej 23, 9310 Vodskov
Mødelokalet på 1 sal
Deltagere:
Ole Mørch Wæhrens fra Vodskov samråd
Per Sander fra Vestbjerg samråd
Claus Leth Bak og Hanne Davidsen fra lodsejerne
Ole Schwarz fra Grindsted samråd (referent)
Afbud fra:
Sulsted samråd
Langholdt Samråd
Hanne Nielsen, Vestbjerg
Tylstrup samråd?
Som omtalt i følgeskrivelsen til referatet fra mødet den 7/9 2011, kan hver org. sende (max) 2
personer til møderne i arbejdsgruppen,
Dagsorden:
1. Godkendelse af referatet fra den 7/9 (er godkendt med tilføjelse af de kommentarer jeg
har modtaget).
Vodskov avis har ikke bragt ordlyden af referatet fra sidste møde
Lodsejerne har haft møde med Claus Gudiksen (Naturvejleder) og havde her fået en del
materiale omkring bakkerne. Ole Schwarz vil til næste gang, via biblioteket, forsøge at få
dette materiale til uddeling.

2. Hvad skal der ske nu?
Mit forslag er, at vi får nedsat de arbejdsgrupper som der er behov for – så vi ikke alle skal
sidde og lave det samme (forslag vedhæftet).
Når arbejdsgrupperne er klar – indkalder vi til møde med kommunen.
Forslag til arbejdsgrupper:


Fysiske ting – som:
o Borde, bænke, bålpladser, hundeskov, vejskilte, ruteafmærkninger,
motionsredskaber, affaldsstativer, veje, stier (løb, gang, cykler, heste, biler)

o Deltagere: Repr. fra arbejdsgruppen + andre
Samrådene må melde tilbage hvilke ønsker de har!
Samrådene bedes fremsende deres forslag til Ole Schwarz eller Hanne Nielsen – og
gerne så hurtigt som muligt, så vi kan danne os et overblik over omfanget af ønsker.
Lodsejerne har ikke umiddelbart behov for nye ”ting” (bænke, borde m.v.) på deres
arealer men oplyser, at hvis der skulle vise sige et behov/ ønsker, vil det være op til
den enkelte lodsejer at beslutte.
Naturlegeplads og motionsredskaber skal etableres på kommunens arealer.
Der er enighed om, at der ikke p.t. er behov for nye bålpladser. Der findes bålpladser
ved shelters i bakker og ved Grindsted skole. Herudover er der naturligvis bålpladser
ved ”spejder”-hytterne.


Historiske ting som:
o Mindesmærker, gl. huse, veje, jernbaner
o Kendte mennesker / bakkernes historie
o Deltagere: Repr. fra arbejdsgruppen + personer fra f.eks. Lions Club + andre der har
stor viden om området – + repr. fra Museet i Bakkerne
Ole tager kontakt til Hans Stockholm der kender nogle personer via Lions Club
(Lions Club har lige bev. 32,000,- til renovering af mindesmærker i bakkerne)
Andre med viden kan også deltage i denne arbejdsgruppe. Ole Schwarz og Hanne
Nielsen koordinerer.



Ture/oplevelser i Bakkerne:
o Dyr, inkl. fugle, sommerfugle
o Planter og træer inkl. svampe
o Kirken: Gudstjeneste
o Lodsejerne: Spisning - hestevognskørsel m.m.
o Deltagere: Repr. fra arbejdsgruppen samt f.eks. kommunens naturvejledere, +
andre med stor specialviden herom f.eks.: Faaborg (svampe), Svend Erik
(Sommerfugle) Birgit+ Hans (fugle) o.s.v.
Anton Thøger Larsen fra Vodskov blev foreslået til at være tovholder for denne
gruppe.
Der bør tages kontakt til kommunens naturvejledere, for at høre hvad de har af
aktiviteter i Bakkerne i løbet af et år og hvordan de synliggøre disse.
Interesserede fra samrådene kan kontakte Ole Schwarz eller Anton.



Info/PR/Dialog:
o Dialog med borgerne:
o Samrådene bør skabe info/dialog til deres borgere omkring projektet
o Deltagere: Samrådets bestyrelse har ansvaret via brug af ugeaviserne, hjemmeside,
nyhedsblade m.m.

Der var enighed om at samrådene er bindeleddet mellem arbejdsgruppen og
borgerne i de respektive lokalområder.


Dialog med de uniformerede korps
o Skabe dialog til de uniformerede korps (spejderne + FDF)om deres og lodsejerne
behov
o Deltagere: De spejdere / FDF’ere der har hytter i området + dem der bor i området
+ repr. fra lodsejerne og arbejdsgruppen
Per Sander, Claus Leth Bak og Ole Schwarz at koordinere
Per finder frem til kontaktpersonerne (navne og adresser – gerne kredsformændene)
fra de uniformerede korps der har hytter i bakkerne.
Ole udfærdiger brev til disse vedr. et møde med 4-5 mødeforslag.
Claus deltager fra lodsejerne i selve mødet.



Overordnet dialog/ info til pressen og kommunen
o Deltagere: Repr. fra arbejdsgruppen skaber dialog med pressen + Aalborg
kommune om de behov der kommer frem i arbejdsgrupperne
Arbejdsgruppen afstemmer informationsbehovet.
Møde med kommune aftales i arbejdsgruppe (når underarbejdsgrupperne er
færdige)
Der tilstræbes enighed i arbejdsgruppe før møde med kommunen og når man går til
pressen.

3. Eventuelt
Efterlysning: Person med kendskab til mobiltelefoni / GPS-teknologi. Vi skulle gerne kunne
bruge denne nye teknologi, i forbindelse med at finde mindesmærker m.v. i bakkerne samt
at få lagt informationer ind om de enkelte ting.
4. Næste møde
Der blev ikke aftalt nyt møde – men Ole Schwarz vil indkalde, når mødet med de
uniformerede korps har været afholdt.
Samrådene bedes så hurtigt som mulig melde tilbage omkring deres ønsker – så der kan
laves en samlet opgørelse. ( Ole Schwarz og Hanne Nielsen koordinere).

Referent: Ole Schwarz
Grindsted, den 13. oktober 2011.

