PROJEKT HAMMER BAKKER
Referat fra Styregruppens møde den 6. november kl. 19.00 hos Ole S.
Deltagere:
Hans Chr. Christiansen, Tylstrup Samråd
Svend Erik Mikkelsen, Langholt Samråd
Per Kristensen, Sulsted Samråd
Erling larsen, Vodskov Samråd
Ove Andersen, Vodskov Cykelklub
Ole Schwarz, Grindsted og Uggerhalne Samråd
Afbud fra:
Hanne Nielsen, Vestbjerg Samråd
Ole forklarede kort, hvordan styregruppens er sammensat og der var herefter en kort
præsentation, idet Ove Andersen ikke tidligere har deltaget i Projektets aktiviteter.
Dagsorden:
1. Godkendelse referatet fra den 13. september 2012.
Blev godkendt – fremover er referatet godkendt, hvis der ikke er givet anden
tilbagemelding til Ole inden 8 dage.
2. Konstituering
Ole Schwarz blev valgt som formand.
3. Hjemmeside gruppen (drøftelse af nyhedsinfo fra Projektet)
Det var lidt svært for styregruppen at svare klart på webmasterens forespørgsel vedr.
nyhedsbrev.
Det blev dog bestemt, at vi fremover vil lave et nyhedsbrev hvert kvartal (4 gange årligt).
I nyhedsbrevet kan henvise til kommende aktiviteter samt indgåede referater m.m.
Ole tager en snak med Henning herom (Erling inviteres med).
4. Planlægning af kommende møde med AK
a. Naturgruppen (referat med punkter er udsendt)
Naturgruppens 13 punkter blev oplæst
b. Sundhedsgruppen (referat er udsendt)
Sundhedsgruppens 3 punkter blev oplæst
c. Historiegruppen (referat er udsendt)
Historiegruppens 3 punkter blev oplæst (Erling fremsender disse til Ole S.)
De enkelte punkter blev drøftet
Der var enighed om, at det vigtigste punkt var, at få skabet et dialogforum hvor alle
interessenter deltager. Her tænkes på ud over Aalborg kommune, Hedeselskabet,

Botanisk forening og repr. fra Lodsejersammenslutningen, idet mange af vores
ønsker ikke kun relaterer til Aalborg Kommunes arealer.
Selvom der var mange punkter (der var dog en del gengangere), så var der enighed
om, at alle punkterne skal fremlægges på det kommende møde med AK, også selvom
nogle af vores ønsker ligger lidt ude i fremtiden (f.eks. naturlegeplads og udsigtstårn/
vandtårnet)
Når referatet er godkendt, udarbejder Ole et forslag til skrivelsen til AK v. Peter
Pindstrup med oplistning af de punkter vi ønsker drøftet. Dette sendes ud til
godkendelse i styregruppen før fremsendelse.
I skrivelsen til AK v. Peter Pindstrup, vil vi bede om et møde med følgegruppen som
kommunen tidligere har orienter om (der kan henvises til den økonomiske bevilling,
som ligger på vores hjemmeside).
Repr. fra de 3 arbejdsgrupper har mulighed for at deltage i det kommende møde
med AK.
5. Evt.
Vi mangler det elektroniske kort over Hammer Bakker (JPG-fil)
Dette er et meget stort ønske fra alle 3 arbejdsgrupper.
Ole orienterede om, at han havde rykket Peter Pindstrup mange gange - så sent som i
sidste uge. Hvis der ikke sker noget, må vi gå til ledelsen.
Kommunens kortmateriale GIS – vil vi ikke selv tage kontakt til, idet alle henvendelser skal,
indtil andet er aftalt, gå via Peter Pindstrup
6. Næste Møde
Tirsdag den 12. februar 2013 ved Ole S.
Vi håber at mødet med Aalborg kommune er afviklet inden da.
Referent:
Ole Schwarz

