Referat fra storgruppemødet den 22. april 2015.
Mødet blev afholdt på Toftegårdscentret i Sulsted, fra kl. 19.000 – 21.00.
Ole Schwarz, som er formand for Projekt Hammer Bakker, bød de ca. 70 fremmødte
personer velkommen, samt en særlig velkomst til foredragsholderen Ketty Johansson.
Overlod herefter ordet til tidligere museumsinspektør Ketty Johansson fra Nørresundby der
ville fortælle om kunstnerne i Hammer Bakker.
Ketty fortalt med stor viden om alle de forskellige kunstnere der i korte eller længere tid har
haft bopæl i Hammer bakker.
Et spændende foredrag med fokus på billedkunstnerne samt fremvisning via overheads, af
forskellige billeder disse havde lavet.
Erling Larsen takker efter foredraget Ketty for et spændende foredrag.
Ole Schwarz tog efter en kort kaffepause ordet og startede generalforsamlingen.
Ole forslog Hans Chr. Christiansen, som er formand for Samrådet i Tylstrup, som dirigent –
hvilket blev godkendt.
Dirigenten overlod herefter ordet til formandens beretning.
Ole fortalt om Naturgruppens aktiviteter som består af ca. 10 guidede ture i Hammer
Bakker hvert år. Heraf kan nævnes: Ugletur, årstidsture, fugleture og svampeture.
Og kunne oplyse at der på den sidste fugletur deltog ca. 100 personer og vores 3 meget
dygtige naturvejledere.
Ole fortalte herefter om sundhedsgruppen, som samarbejder med Aalborg kommune om at
få genskabt nogle udsigtspunkter, få markeret nogle af stierne bedre - så folk kan finde vej,
opsætning af borde og bænke ved de 3 P-pladser samt affaldsstativer, etablering af
ridestier, opsætning af nye oversigtskort samt få redigeret folderne, man kan få på
bibliotekerne omkring Hammer Bakker.
Ole overlod herefter ordet til Erling Larsen som er tovholder i udvalget der arbejder med
Hammer Bakkers historie.
Erling fortalte at udvalget havde brugt lang tid på at få overblik over de mange gamle tomter
der er i Hammer Bakker. Udvalget har plottet dem alle ind på et kort med navns nævnelse,
samt et notat om hver enkelt.
Kortet kan man finde på vores hjemmeside: www.oplevhammerbakker.dk
Udvalget har nu fokus på kunstnerne i Hammer Bakker.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til beretningerne – hvilket ikke var tilfældet.
Herefter fik kassereren ordet og gennemgik regnskabet og kunne oplyse at de indtægter
Projektet får er 8.000,- årligt fra Aalborg kommune, samt at de udgifter vi har primært er til
annoncering af vores aktiviteter (ture og foredrag). Saldoen er pr. 31/12 2014 kr. 7.946,91.
Regnskabet blev godkendt!
Herefter var der valg af kasserer – Vibeke Mortensen ville gerne genopstille og dirigenten
kunne konstatere, at der ikke var andre der ønskede at stille op, så Vibeke blev genvalgt.
Valg af revisor blev også et genvalg, da ikke andre stillede op end vores nuværende revisor
Hans Erik Pedersen.
Dirigenten kunne herefter afslutte generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Formanden Ole Schwarz takkede alle de fremmødte, for også på denne måde at bruge de
aktiviteter som Projekt Hammer Bakker udbyder, samt takkede for en god og spændene
aften!
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