
 

Møde Styregruppen 

Dato, tid Tirsdag den 28. januar 2014 kl. 19.00 – 21.00 

Sted Høgevej 6, Grindsted 

Mødedeltager Ole 
Hans Chr. 
Erling 
Sven Erik 
Hanne 

Afbud Per 

Dagsorden 1. Referatet fra sidste gang (11/9)er godkendt 
2. Nyt fra grupperne  ( evaluering samt ny aktiviteter) 
3. Oplæg til generalforsamling (storgruppemøde)  den 13/5 +  foredrag af? 
4. Økonomi 
5. Evt.  Projekt Vandtårn/udsigtstårn m. Lions Club + Bachelorprojekt fra Anna 

L. Busk 
6. Næste møde 

1. Godkendt 



 Naturgruppen ved Svend Erik. 
Efterårstur med Ole Kjær og Ninna havde stor tilslutning. Lige så var der til Ugleturen 
den 15.1.14 som Anton stod for og Vinterturen den 25.1.14 med Svend Erik og Ole 
Kjær som guide.  Alle havde omkring 50 deltager. Selv om der på ugleturen hverken 
var ugler eller ræve at se, er det dejligt med så mange deltagere. 
 
Af kommende arrangementer, kunne Svend Erik fortælle, at der her i foråret vil blive 
en tur med fokus på Spor i landskabet. Der vil være start ved Kvickly, derefter langs 
gamle landevej og op langs markvej. Turen som skal følge de rigtig gamle spor vil 
ende i Grindsted. Da det er planen at gå hele vejen, vil der være bus tilbage fra 
Grindsted til Kvickly (vil prøve om vi kan komme med offentlig transport, eller høre 
kommunen om de vil give et tilskud). Det er vigtigt i annonceringen af denne tur, at 
gøre opmærksom på den lange gåtur og terrænet. 
 
Erling kunne i den forbindelse fortælle, at der i weekenden den 24. – 25. maj vil være 
en  indvielse af Hærvejen. Kommunen har kontaktet Erling for at høre om Projekt 
Hammer Bakker evt. havde nogle ideer, så vi aftalte at Svend Erik undersøgte om 
Spor turen kunne ligge i den weekend, og så slutte der hvor indvielsen skal foregå. 
Samtidig kom der forslag om, at invitere de spejdergupper, som har hytte i Hammer 
Bakker, de forskellige vandregrupper, Dansk Naturfredning, MTB klubben, ride 
klubben, lodslejerne og andre som har interesse i Hammer Bakker. Vi ønsker at lave 
det til en festdag. 
Ole  indkalder naturgruppen for at aftale nærmere omkring Sporturen og undersøger 
i den forbindelse om det kan afholdes lørdag den 24. maj, da vi syntes det ville være 
en rigtig god dag. Derved får vi synlig gjort alles interesse og alle kan møde og tale 
med hinanden. 
 
Naturgruppen har også planlagt en tur onsdag aften den 7. maj kl 19.00, hvor Svend 
Erik og Anton vil være guide og vise os fugle. 
Næste ordinære møde i gruppen er i juni, hvor efteråres programmet vil blive lavet. 
En ting ligger dog fast, og det er en svampetur i august. 
 
Erling kunne fra historiegruppen fortælle at de har bidraget en hel del til Hærvejen, 
med bl.a. Tomterne. Der vil blive lavet en App hvor vi kan få vores seværdigheder 
med.  
Næste møde i historiegruppen bliver i april/maj. 
Erling kunne desuden fortælle, at Lokal Historiske arkiv og Lokal avisen – uafhængig 
af hinanden – er ved at lave noget omkring kunstner kolonien som holdt til i Hammer 
Bakker.  
Ketty Johansson, tidligere Sundby samlinger, kommer på Toftegården i Sulsted, og 
fortæller om bl.a. denne kunster koloni. 
 
Ole gav en kort orientering fra Sundhedsgruppen, hvorfra han bl.a. kunne fortælle at 
sidste møde var den 15.11.13 og der ikke er aftalt nyt møde. På mødet gennemgik 
gruppen de forskellige opgaver de har i forhold til kommunen. En af opgaverne er, at 
få legaliseret at der må rides på flere stier end i dag. Her tales selvfølgelig om stier i 
den kommunale del af Hammer Bakker.  
MTB Klubben ønsker at få lov til at bruge jorden bag ved Multihuset til at lære 
rytterne i hvordan man færdes i naturen 



 
Kommunen har lovet at ville kigge på bedre vejskilte, de har lovet at vende tilbage til 
os herom. 
 
Der har været et enkelt møde i Webgruppen siden sidst, nemlig i december. Her blev 
man enig om, at så længe Henning har lyst til at yde det  nuværende store arbejde, 
forsætter vi med den hjemmeside vi har nu. Henning og Erling har ryddet op på 
siden. PT er google kortet droppet. Det betyder, vi arbejder videre med de historiske 
kort, hvor Henning stille og roligt plotter ting ind. Desuden vil han prøve at se om 
han kan lave nogle beskrivelser til googlekortene. 
  
Vedr. evaluering og nye tiltal blev følgende vedtaget omkring møder. 
 

Stor gruppe møde 2 gange om året.  
Maj , hvor der holdes 
generalforsamling og 
så almindelig møde i 
efteråret 

Styregruppen  2 – 3 gange om året 

Naturgruppen 2 gange årligt 

Historiegruppen 2 – 3 gange årligt 

Sundhedsgruppen 2 – 3 gange om året 

 
Naturgruppen har plottet ind på et kort, de udsigtsposter som er groet til. Der har 
været kontakt til Rasmus Peder Roikjær fra kommunen som har lovet at kigge på det 
samt på flere/nye border og bænke. Ole tager kontakt til Rasmus for at høre status. 

3 Generalforsamlingen bliver den 13. maj 2014. På generalforsamlingen er det kun 
kasseren som vælges, da resten af ”bestyrelsen” udpejes af samrådene. Ole spørg 
Per om han ønsker at forsætte. 
Med hensyn til hvilke emne vi skal have, kom Erling med det forslag ”Plads til alle i 
naturen”. Erling undersøger nærmere vedr. eventuelt foredragsholder. 

4 Da Per var forhindret i at deltage, udgik punktet 

5 Da det var længe siden vi havde udsendt nyhedsbrev, sendte Ole en julehilsen ud  
 
Da vi ikke har så mange penge til annoncer, skal vi tænke på hvordan vi får vores 
budskaber ud. Her blev vi enige om, at  

 Nyhedsbreve  

 Annoncer  max 8oo,- kr. 

 Presse meddeler 

 Hjemmesiden 

 Facebook. Her skal vi have vores egen side og desuden har flere af byerne en 
siden på Facebook, hvor vi bør annoncere vores arrangementer 

  
Ole har haft en snak med Erik Sørensen fra Lions Club omring det gamle vandtårn 
bag SOSU skolen. Lion Club vil undersøge om de i samarbejde med os, vil være med 
til at finde en løsning så det evt. kan bruges som udsigts tårn. 
 
Den 4. maj er Skovens Dag. Ole har haft kontakt til Dansk Hede selskab, som gerne vil 
lave noget sammen med os. Ole tager kontakt til Lodsejerne, for at høre om de også 



vil være med. 
 
Peter Pindstrup fra Kommunen, har sendt invitation ud til os og samrådene om 
workshop med overskriften ”Landsbys politik med følgende emner 

 12.2. Naturen – Svend Erik og Ole deltager 

 25.2. By udvikling –  

 27.2. Kultur og fritid – Erling deltager 
 
Vi har brug for et opfølgningsmøde med kommunen, men inden da skal grupperne 
lige først samle op på hvilke hænge partier vi har 
 
Vi har søgt penge ved Super Brugsen til at få lavet en folder. Vi er dog ikke kommet 
med i slut opløbet  

6 Næste møde er den 3. juni kl. 19.00 – 21.00 hos Ole 

 


