Projekt Hammer Bakker
Referat fra styregruppens møde den 26. april 2012
Deltagere:
 Hans Chr. Christiansen, Tylstrup Samråd
 Svend Erik Mikkelsen, Langholt samråd
 Per Kristensen, Sulsted samråd
 Erling Pedersen, Vodskov samråd
 Ole Schwarz, Grindsted og Uggerhalne samråd

Afbud fra:
 Kjeld Schulz, Vestbjerg samråd
 Hanne Nielsen, Koordinator
Punkter der blev drøftet:
Storgruppemødet den 9/5 i Aktivhuset i Vodskov – Ole sender reminder ud til storgruppefolkene (alle der
har deltaget i Projektet)
Limfjordsløbet afvikles den 28/5 – er kommet med i aktivitetskalenderen – Vi deltager med stand
(hjemmesiden på stor fladskærm via en PC-opkobling). Erling undersøger muligheden for at låne udstyr.
Der er søgt om 5.000,- til projektet via AK (Sundhed og bæredygtig udvikling) Pengene skal ses som et
startbeløb til møder, kort, papir m.v. Senere vil der komme ansøgninger fra arbejdsgrupperne vedr.
konkrete projekter
Møder med kommunen. Peter Pindstrup vil blive inviteret til næste møde
Styregruppens opgaver – som er nedskrevet på hjemmesiden. Styregruppen afventer arbejdsgruppernes
henvendelser omkring konkrete emner.
Styregruppen er det koordinerende udvalg der tager sig af kontakten til kommunen og andre org.
Styregruppen tager sig af alt vedr. økonomi
Kongevejen skal være en del af den ”nye” Hærvej - Erling og Svend Erik er tovholder
Mindesmærker. Lions Club har et projekt omkring renovering og synliggørelse af disse. Kontaktperson er
Erik Sørensen. Erling tager kontakt til Erik Sørensen vedr. et møde hvor vi får drøftet hvordan vi kan
samarbejde omkring dette og kommende projekter. Ole s deltager i mødet!
Hvem sender hvad til hjemmesiden. Tovholderne fra udvalgene sender materialet til hjemmesidegruppen
Det blev senere besluttet at alle informationer senders til. oplevhammerbakker@gmail.com
Hjemmesidegruppen fordeler selv opgaverne
Kort over hammer bakker. Der er på hjemmesiden lagt flere kort ind – men der bør sorteres i disse
Det gælder både de historiske kort samt nye oversigtskort. Vil har fået navn på en kontaktperson der kunne
hjælpe os med o-kort
Peter Pindstrup deltager på næste møde – her vil vi også tale med ham om kommunens mulighed for at
hjælpe os med relevant kortmateriale

Kort orientering fra grupperne:
Sundhedsgruppen
Arbejder med kortlægning af stier og færden på samme – samt brugen af GPS m.m. som hjælpemidler. På
længere sigt vil gruppen arbejde med natur legeplads, bord og bænke m.m.
Ergoterapeuterne i Bakkerne arbejder fortsat med etablering af motionssti (gul). Skiltning er vigtig for
skovens brugere. Vigtigt med samarbejde med arbejdsgrupperne
Naturgruppen
Arbejder med planlægning af ture i bakkerne. Der er ved at blive skabt kontakt til de ressourcepersoner
der har lovet at hjælpe. Arbejdsgruppe n vil få etableret en spørgekasse via vores hjemmeside. Her skal folk
kunne spørge om ting de er i tvivl om vedr. fugle, blomster, svampe m.v.. Folk skal således medsende et
godt foto med oplysning om hvor og hvornår billedet er taget. Ekspertpanelet som arbejdsgruppen råder
over – skal så inden for en tidsfrist give spørgeren en tilbagemelding
Historiegrupppen
Har været ved at skabe sige et overblik over de historiske ting der findes i bakkerne og har således været i
kontakt med Lions Club ved mindesmærker. Gruppen søger fortsat efter kort som man kan plotte relevante
steder ind. Erling vil undersøge hvad et digitalkort vil koste. Gruppen arbejder p.t. med reg. af tomter.
Gruppen har også drøftet etablering af infotavler og QR-koder
Hjemmesidegruppen
Der er enighed i gruppen om at arbejde med et google-koncept. Med dette koncept vil man lettere kunne
reg. f.eks. QR-koder. Den gl. hjemmeside vil dog blive ajourført og videreudviklet – indtil Googel-konceptet
er helt klar. Efterfølgende er der truffet en aftale om, at alle informationer der skal lægges ind på
hjemmesiden skal sendes til: oplevhammerbakker@gmail.com

Næste møde i styregruppen er den 31/5 – hos Ole S
Peter Pindstrup (AK) deltager i en drøftelse omkring:
 Skal vi have udarbejdet vedtægter med generalforsamling og valg af bestyrelse
 Samarbejde med kommunen fremover
 Kan kommunen hjælpe med kort, skiltning, infotavler m.v.
 Økonomi – her og nu og samt fremover
Andre dagsordenpunkter
 Godkendelse af referatet fra den 26/4
 Drøftelse af projektets visioner og mål (se forsiden på vores hjemmeside)
 Kortmateriale
 Skiltning /infotavler (alle 3 grupper har interesse heri) Hvordan kommer vi videre?
 Tilbagemeldinger fra arbejdsgrupperne
 Evaluering af stormødet den 9/5
 Samarbejdet med Lions Club
 Økonomi
 Evt.
 Næste møde
Referent:
Ole Schwarz

