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Status siden sidst v/Ole
Status arbejdsgrupperne
o Hjemmeside gruppen
o Naturgruppen
o Sundhedsgruppen
o Historiegruppen
Stormøde den 3.10.2012
Evt.

1. Ole S. bød velkommen og gav en kort historisk gennemgang af Projekt Hammer
Bakker fra start til nu. På grund af travlhed, har Kjeld Schulz trukket sig som
Vestbjerg Samråds repræsentant i styregruppen. Manfred og Tove, som begge er
med i Sundhedsgruppen, er blevet spurgt om de ønsker at overtage pladsen, men
ingen af dem ønsker den plads. Efter lidt snak frem og tilbage, indvilligede Hanne i
at repræsentere Vestbjerg Samråd, hvis det er ok, med Vestbjerg Samråd. Ole
tager kontakt til Kjeld.
Referatet fra den 31. maj blev godkendt. Der var enighed om, at referaterne
fremover bliver sendt til mødedeltagerne fra Ole og så har alle 7 dage til at komme
med rettelser/tilføjelser o.l. til Ole. Derefter er referatet godkendt.
2. Status arbejdsgrupperne.
Hjemmesidegruppen er godt i gang. Erling holder Google kalenderen ajourført.
Har lige fået tilføjet en guidet tur i Hammer Bakker i uge 42, hvor Svend Erik er
guide og hvor Nina vil hjælpe.
Ole Kjær og Nina vil lave 4 ture om året – Årstids ture, hvoraf den i uge 42 er en af
dem. Til næste år, skal vi huske at have ”Naturens dag” lagt i kalenderen.

Der var desuden enighed om, at der også skal en annonce i Vodskov Avis i
forbindelse med turen i uge 42.
Derudover, arbejder hjemmeside gruppen med et længe ønske. Nemlig at der bliver
sendt en mail ud til dem som skulle ønske det, når der er lagt nyt på hjemmesiden.
Naturgruppens næste møde er den 24.10.2012, ellers går det ufattelig godt og
Svend Erik er meget imponeret over de 2 møder der har været afholdt i gruppen.
Der er rigtig mange ting som allerede er sat i værk
 Svampe ture
 Fugle ture
 De 4 årstids ture
2013 har Botanisk Forening 100 års jubilæum. Svend Erik har kontakt til foreningen
for at få noget sat i gang.
Jørgen og Svend Erik laver en ugle tur i december eller i starten af januar 2013.
Sundhed står i et vakuum lige i øjeblikket. Kjeld, som er stoppet, var tovholder, så
Ole har derfor skrevet til gruppen at han deltager de næste par møder. Næste
møde er den 4.10.2012. Her skal gruppen bl.a. tale om gruppens formål og hvem
der gør hvad.
Noget der tales meget om i gruppen, er bl.a. stier og veje – heste og mountainbike.
Ole håber også, de kommer til at tale om motionsredskaber og allermest, at
gruppen kommer til at køre godt.
Historiegruppen har fået 2 nye medlemmer. Næste møde er den 11.10.12.
Et af de nye medlemmer har allerede lavet en komplet dagsorden.
Med hensyn til Lions Club, så er de i gang med at finde 6 mindesten.
Med hensyn til Info tavler, så er det Aalborg Kommune som bestemmer, hvordan de
skal se ud, så derfor skal der tages kontakt til kommunen.
Projektet vedr. Hærvejen/Kongevejen, så venter gruppen på, at det landsdækkende
projekt bliver sat i gang. Landsprojektet skal i gang med at søge penge.
Erling vil prøve at følge projektet fra sidelinjen.
Kort har fyldt meget i gruppen. Henning arbejder på at få det gjort digitalt. Per K. har
haft kontakt til Rådmand, Hans Henrik Henriksen, for at høre om vi kan få adgang til
GIS. Thomas Kastrup havde lovet en tværfaglig gruppe vedr. Hammer Bakker, så
det er vigtigt vi holder dem fast på det. Ole har modtaget nogle digitale kort, men da
de er inddelt i felter med reference nr. som dækker over stednavnene, dur de ikke.
Erling sender dem retur med gruppens kommentar på.
Aalborg Orienteringsklub oplyser at der er lavet nye satellitkort over Hammer
Bakker. Orienteringsklubben vil ud fra disse digitale kort udarbejde detaljerede
orienteringskort til eget brug.
3. Stormøde den 3. oktober 2012 her var der enighed om, at der skal sendes
indbydelse ud til alle dem vi har mail adresse på, så som samrådene og lodsejerne.
Der ud over skal der en annonce i Vodskov Avis.
Ole har, ud fra vedtægter han har fået fra kommunen, lavet et oplæg til vedtægter
for Projekt Hammer Bakker. De har nu været ude i styregruppen som har meldt
kommentarer til Ole, desuden blev det aftalt, at Ole skal sende dem ind til
kommunen og bede dem få en jurist til lige at kigge dem igennem.

Projektet har modtaget kr. 4.500,00 af kommunen til opstart samt tilsagn fra hvert
samråd om at indbetale de kr. 100,00 som kommunen kræver. Der er 3 samråd der
har indbetalt og således 3 der mangler.
4. Evt.
Der er næste gået et år siden vi afholdt det første møde, så nu må det være på tide
at komme i en fornuftig dialog med kommunen. Hvis vi bliver enig på mødet den
03.10.12, vil vi invitere dem til møde i november, hvor vi bl.a. vil tale om kort, stier,
veje, mountainbike, heste, vejskilte o.s.v. Det er vigtigt for os, at vores projekter
bliver med respekt for den natur som vi alle holder af og betyder noget for vores
område. På mødet med kommunen, skal der være repræsentanter med fra
arbejdsgrupperne. Arbejdsgrupperne skal fremkomme med en prioriteret ønskeliste
til styregruppens møde den 6/11. Styregruppen samler så de ønsker, som vi skal
tale med kommunen om og fremsender dem til Peter Pindstrup før mødet.

