Møde
Dato, tid
Sted
Mødedeltager

Afbud
Dagsorden

1.
2.

Styregruppen
Tirsdag den 26. august 2014 kl. 19.00 – 21.00
Høgevej 6, Grindsted
Ole
Hans Chr.
Erling
Hanne
Sven Erik
1. Referatet fra sidste gang (28/1)er godkendt
2. Nyt fra grupperne ( evaluering samt ny aktiviteter)
3. Økonomi
4. Evt.
5. Næste møde
Godkendt – er på hjemmesiden.
Arbejdsgrupperne.
Naturgruppen: Referat er på hjemmesiden
Sundhedsgruppen: Går dårligt, gruppen har ikke været indkaldt i år. Der er ikke
mange tilbage i gruppen. Gruppen vil blive indbudt til det kommende møde med AK
Historiegruppen: Hus tomterne er lagt ind på vores hjemmeside. Når man trykker på
det, kommer tomterne historie frem.
Nu skal historiegruppen i gang med kunstner kolonien i Hammer Bakker.
Aftalt af Erling skal undersøge om vi kan få en til at komme og fortælle om
kunstnerne kolonien på næste stormøde som bliver onsdag den 29. oktober 2014 kl.
19.00 i Aktivhuset Vodskov.
Stormøde med Aalborg kommune med Rasmus, Linda og Lars fra Aalborg kommune,
hvor alle i grupperne som vil kan deltage.
Ole fortalt Kirsten Lund, at det går forfærdelig langsomt. Kirsten Lund foreslog at der
tages en general diskussion om hvad Aalborg kommune vil og kan i forhold til
Hammer Bakker.
Rasmus har lovet Ole et møde her efter sommerferien. Ole har givet Rasmus nogle
datoer, og afventer en tilbagemelding.
Rasmus har også lovet Erling et skilt ifbm Hærvejsruten, som Erling har rykket for
flere gange, men ingen respons.
Skiltet er lavet, men hvor er det?
Et gammelt ønske fra os, hvad må man på hvilke stier?

Vi har givet kommunen et kort med vores ønsker vedr. udsigtspunkter, bænke og
borde samt affaldsstativer. Kommunen lovede os svar i januar 2014
Vandtårn med Lions Club Hammer Bakker: køre lidt i ring. Lions Club har foreslået at
de vil hjælpe med at søge fonde om økonomisk hjælp til renovering.
Nøglen til vandtårnet ligger ved Aalborg kommune.
3.

Økonomi: Vibeke deltager fremover i vores møder.
Kassebeholdning er kr. 1658,71. Vi skal have søgt om penge ved kommunen.
Vibeke og Ole laver et regnskab og søger kommunen om lidt økonomisk hjælp.

4.

Lise Andersen vil meget gerne med igen når hun er færdig med det projekt hun er i
gang med i forbindelse med hendes arbejde som fysioterapi ved Aalborg kommune.

5.

Næste møde er den 28. januar 2015 kl. 19.00 – 21.00 hos Ole i Grindsted

