Stormøde og stiftende generalforsamling i Projekt Hammer Bakker, onsdag den 3. oktober 2012

Der var 15, som havde valgt at bruge deres onsdag aften i Aktivhuset i Vodskov, hvor der var stormøde og
stiftende generalforsamling i Projekt Hammer Bakker.
Hans Christian Christiansen blev valgt til ordstyrer
Herefter fortalte Ole Schwarz kort om projektet, som blev startet op efteråret 2011.
Projektet er for alle, især fra Langholt, Vodskov, Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup samt Grindsted
og Uggerhalne, som er interesseret i Hammer Bakker.
Alle har fra starten af været enig om, at være opmærksom på den skønne natur og vigtigheden for at passe
på den. Alt skal være med respekt for naturen.
Der blev ret hurtig enighed om, at nedsætte fire arbejdsgrupper og en styregruppe, som står for at
koordinere det hele, og som er og skal være kontakten til kommunen, fonde o.l.
De fire arbejdsgrupper er:
• Historie
•

Natur

•

Sundhed

•

Hjemmeside

Historiegruppen, som består af 7 personer, har besluttet at arbejde med følgende:
•

Lave oversigt over de historiske steder, så som veje, stier, jernbaner, bygninger, personer, huse og
kirker.

•

Kendte personer og deres relationer til bakkerne.

•

Udvælgelse af de historiske steder og en beskrivelse af disse til hjemmesider
(egen + evt. kommunens). Kan også synliggøres via evt. folder, info-standere, GPS/mobiltelefon
(skattejagt m.m.).

•

Skiltning af veje/stier.

•

Deltage i planlægning af pilgrimsruten / hærvejen igennem bakkerne.

•

Mindesmærker.

•

Oversigtskort over de historiske steder (kan kombineres med gang/cykel-ruter).

Gruppen er startet op med tomterne og forskellige skilte hertil. Ligesom de andre grupper, efterlyser
historiegruppen kortmateriale.
Naturgruppen har valgt at arbejde med følgende:


Fokus på den svære balance mellem det, at bruge skoven og det at passe på skoven.










Overvejelser om etablering af nye veje og stier (til gang, cykling, ridning m.m.), gerne med
udgangspunkt fra Vestbjerg og Sulsted.
Pladser til ophold (bænke og borde)
Naturlegeplads
Guidede ture (der er flere der har givet tilsagn)
Skovens dag i samarbejde med spejderne/ lodsejerne
Brug af de ”spor” som naturvejlederne har udlagt (Spor med ord) i Hammer Bakker - kan
downloades til en MP3-afspiller.Der kan også bruges QR-koder (stregkoder) til mobiltelefoner, der
kan fortælle om naturen.
QR-koderne kan f.eks placeres på fremtidige infotavler.

Der er kommet nogle arrangementer i Hammer Bakker i vores kalender på www.oplevhammerbakker.dk ,
med fokus på naturen. Nogle af arrangementerne har været lavet gennem flere år i Hammer Bakker, men
ved hjælp af vores kalender er de nu blevet mere synliggjort. Gruppen er meget opmærksom på, at vi skal
passe på naturen, ligegyldig hvilket arrangement der bliver afholdt.
I anledningen af Botanisk Forening´s 100 års jubilæum 2013, er Svend Erik Mikkelsen i kontakt med
foreningen for evt. at lave noget sammen med dem.
Naturgruppen har besluttet at lave ”De fire årstiders ture” som vil beskrive årets gang i Hammer Bakker. En
af de fire ture, vil være i uge 42, hvor der er vandrefestival og altså bl.a. vil foregå i Hammer Bakker i år.
Derudover vil der være fugletur og svampetur. En ugletur er på tegnebrættet til afholdelse i december.
Hammer Bakker er unik mht. sommerfugle, men da skoven nogle steder desværre har fået lov til at gro til,
har Svend Erik Mikkelsen haft kontakt med kommunen angående at forbedre området for sommerfuglene.
Naturgruppen har også et stort ønske og formål med deres arrangementer. Nemlig et håb om, at brugerne
af Hammer Bakker bliver endnu mere klar over, hvor vigtig det er vi alle passer godt på naturen og færdes i
naturen på naturens præmisser.
Sundhedsgruppen, som har givet sig selv følgende opgaver at arbejde med:
•

Stier til (gang, løb, cykel, mountainbikes, heste, biler) Hvad skal adskilles / hvor?

•

Hvad er tilladt = regler i private og offentlige skove. Disse skal synliggøres (klar skiltning)

•

Afmærkning med kilometersten - hvor?

•

Familiemotionsruter

•

Motionsredskaber (planlægning via Fyssen v. gul rute)

•

Forhindringsbane for mennesker(motionsredskaber)

Rideklubben har et ønske om en eller to ruter som er lovlig for dem at ride på. I det hele taget, har
sundhedsgruppen et stort ønske om afmærkning af ruter, stier, veje o.l.

Noget som fylder rigtig meget i alle arbejdsgrupperne samt ved lodsejerne, er trafikken i Hammer Bakker.
Bl.a. derfor, har gruppen et ønske om at komme i dialog med Mountainbeikerne. Udfordringen med dem
er, at selv om der er lavet en rute for dem, så bruger en del af dem andre dele af bakkerne, hvor det ikke er
acceptabelt, bl.a. i forhold til naturen og lodsejerne. Der cykles på steder som området ikke kan"bære", og
derfor er det med til at ødelægge naturen. Desuden er der flere af dem, som også cykler for tæt på de
private huse, med dertil stor gene for privatlivets fred.
Hammer Bakker er en naturperle, som vi skal værne om, så vi skal nok ikke se ønskerne om skiltning som noget
negativt, derimod som et håb om større forståelse for hvordan Hammer Bakker skal bruges rigtigt.
Hjemmeside gruppen:
Har fået lavet en god hjemmeside, www.oplevhammerbakker.dk , hvor man kan læse om projektets formål,
referater fra de forskellige arbejdsgrupper og se i kalenderen hvad der sker i Hammer Bakker.
Alle der arrangerer noget i Hammer Bakker er meget velkommen til at kontakte os, for at få det lagt på
hjemmesiden.
Stiftende generalforsamling:
Grunden til, at dette møde også skulle være en stiftende generalforsamling er, at hvis vi f.eks. skal ud og
søge fonde om økonomisk støtte, står vi bedre hvis vi er en forening. Styregruppen består af
repræsentanter fra samrådene fra Langholt, Vodskov, Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup samt Grindsted og
Uggerhalne, som alle har indbetalt kr. 100,00. Derud- over, har vi søgt og fået 4.500,00 af kommunen.

Vedtægterne:
Forslaget til vedtægter som har været at læse på hjemmesiden har også været omkring jurister i
kommunen, blev vedtaget.
Valg af kasserer og revisor:
Per Kristensen blev valgt til kasserer og som revisor blev Hans Erik Pedersen valgt.
Styregruppen konstituerer sig selv på det første møde efter generalforsamlingen.
Referent:
Hanne Nielsen

