
  

Projekt Hammer Bakker 18. januar 2012 

Sted Aktivitetshuset Vodskov 

Mødeleder Ole Schwarz 

Referent Hanne Nielsen 

  

  

Deltager 

  

Ole Schwarz, Ole Kjær, Hanne Davidsen, Erling Larsen, 

Mogens Gregersen, Ole Wæhrens, Kasper Volk 

Steffensen, Lise Nevstrup Andersen, Per Kristensen, 
Hanne Nielsen, Kjeld Schulz, Anton Thøger Larsen og 

Mads Thomsen 

   

  Ole S gav en kort orientering om hvad der er sket siden sidst. En 

lille arbejdsgruppe har afholdt møder med spejderne, referat 

herfra er udsendt til alle.  Der er 13 hytter i bakkerne. 

  De forskellige Samråd fremkom med deres 

ønsker/forslag.  

Vodskov: 

 En fælles hjemmeside 

 Facebook 

 Gå på opdagelse i Hammer Bakker med GPS 

Vestbjerg: 

Mange gode og spændende ting. Bare vigtigt, at vi ikke 

spreder os over for meget. Det vi vælger skal også blive 

til noget. 

 Opmærket ruter, så man ikke genere nogen 

 Gadeskilte 

 Poster som alle kan bruge.  

 Mountain bike er et problem 

 ”Familie plads” Borde og bænke 

 Naturlegepladser. 

Grindsted: 

 Navneskilte på stier og veje 

 Naturlegeplads 

 PR = Hjemmeside, hvor alle aktiviteter i Hammer 



Bakker bliver synliggjort. 

 Agilitybane for mennesker 

 Sneløjper 

 Hundeskov 

 Opmærkning af Mountain Bike-ruterne 

 Skovens dag 

 At vindfælder bliver fjernet, så man lettere kan 

gå på skovstierne. 

Vodskov Løbeklub: 

 Km. markering 

 Opmærket ruter 

 Forhindringsbaner 

 Motionsbane 

 Flere motionsløb end Limfjordsløbet, f.eks. et om 

efteråret.  

Fysioterapien Hammer Bakker: 

 Trænings- og oplevelsesti også for borgere som 

ikke har fuld førlighed. 

 Sansehave 

Div. som kom frem under mødet: 

 Udkigstårn – Vandtårnet, måske? 

 Manglende skiltning vedr. brug af skoven for 

ryttere og cyklister 

 Modsigende skilte  

 Affaldsstativer 

 

  Mogens kunne fortælle, at Lions Club er i gang med 

opfriskning af mindestene. Desuden kunne det godt 

være, at Lions Club kunne støtte lidt økonomisk.  
 

Flere kom frem med, at Mountain Bike er et problem. 

Derfor blev det besluttet, at holde et møde med 

klubberne, hvor brugen af skoven skal præsiceres.  



 

Med hensyn til vedligeholdelse af f.eks. naturlegepladser 
m.m. , kan ”Gartneri Holdet” måske hjælpe. 

 

  Der var enighed om, at nedsætte en styregruppe og 3 

arbejdsgrupper. De 3 arbejdsgrupper skal arbejde med: 

 

 Historie 
 Kultur 

 Sundhed 

 

Styregruppen koordinationsgruppen) består af Ole S og 
Hanne N, samt en fra hvert Samråd, som derfor skal 

melde et navn ind til Ole S. Derudover, er alle 

velkommen til at melde ind, hvilke gruppe de ønsker at 

deltage i. Andre som ikke deltog i mødet, er også mere 

end velkommen til at byde ind.   
 

Der vil blive udsendt oversigt over de 3 arbejdsgruppers 

sammensætning samt deres opgaver. 

 
 

 Opgave: Hvert Samråd melder navn ind til Ole S, til 
Styregruppen. ( Haster) 

 

Alle interesseret melder ind til deltagelse i 

arbejdsgrupper. 

 


