Referat fra Styregruppens møde den 16. september 2015. kl. 19.00 hos Ole S
Deltagere:
Erling Larsen
Henning Pedersen
Vibeke Mortensen
Ole Schwarz
Afbud fra:
Hanne Nielsen
Hans Christian Christiansen
Svend Erik Mikkelsen
Dagsorden:
Referat fra sidste møde er godkendt, idet det skal kommenteres 8 dage efter udsendelse og der har ikke
været kommentarer.
Ole oplyste, at Hanne Nielsen har et ønske om at udtræde af styregruppen. Hanne har dog accepteret at
blive i gruppen indtil anden person udpeges af Vestbjerg samråd.
Ole har i samme forbindelse skrevet til Frederik Frederiksen, Sulsted Samråd for at man også her, kan finde
en person til styregruppen.
Ole er af den opfattelse, at det er vigtigt at de 6 samråd omkring Hammer Bakker deltager aktivt i
styregruppen, idet Aalborg Kommune ellers ikke vil bruge os som dialogpartner.
Projekt Vandtårn har også disse 6 samråd som støttegrundlag, nu og når der skal etableres en forening.
Vedr. sammenlægning af de 3 udvalg
Ole ville se tiden an før en evt. sammenlægning skal finde sted.
Naturgruppen
Sommerfugletur den 4. juli v. Svend Erik Mikkelsen
Der deltog ikke mange personer på denne tur.
Vi skal være bedre til at lave PR – idet annoncen i VA manglede.
Svampetur i forbindelse med Idions høstmarked blev afviklet søndag den 6 /9 kl. 13.00
Der deltog ca. 20 personer, men der blev ikke fundet mange svampe.
Også her var der uklarhed omkring PR, idet Projekt Hammer Bakker ikke lavede PR, men det gjorde Idion.
Planlægningstur vedr. de 2 ture på ”Den Gl. Kongevej”
Planlægningsturen afvikles den 24/9-2015 kl. 16.00 – 18.00
Start: Vodskov Kirke
Turen er en ”lukket” tur og kun for dem der skal afvikle de 2 kommende ture på ”Den Gl. Kongevej”
Dette sker henholdsvis den 10. oktober og den 21. november.

Historiegruppen
Gruppen køre på meget lavt gir.
På det sidste møde Erling havde indkaldt til var der ikke mødt andre op.
Gruppen har tidligere drøftet at sætte fokus på ”kunstnerkolonien” i Hammer Bakker” – og i denne
forbindelse havde vi inviteret Ketty Johansson til at fortælle om kunstnerne i Hammer Bakker ved
storgruppemødet den 22/4-2015.
Erling vil kontakte Svend Dam for at høre om der er ting vi kan samarbejde omkring.
Historiegruppen får også en rolle ved de 2 vandreture på ”DEN GL. KONGEVEJ” idet vi gerne vil have dem til
at fortælle om de tomter vi kommer i nærheden af.
Sundhedsgruppen
Her sker der lidt - idet vi er i en fortsat dialog med Aalborg Kommune.
De 2 personer vi har kontakt med her er Peder Pedersen og Leif Delfs.
Vi har opfølgningsmøder på processen med jævnlige mellemrum, næste møde er den 26. november.
Lise Knudsen, Jan Levin er fortsat med i gruppen.
Gruppen arbejder med:
Udsigtspunkter, opsætning af borde og bænke, afmærkning af stier, affaldsstativer, oversigtskort, foldere,
ridesti samt adgang til shelterpladsen.
Der vil også blive sat fokus på MTB og deres kørsel i HB. Fokus skal være at gøre det forståeligt hvor de må
køre og hvor de ikke må køre.
Næste storgruppemøde
Erling vil kontakte Svend Dam vedr. et fælles emne til storgruppemødet – ellers kontakter Erling Mogens
Gregersen for at høre hvornår han har mulighed for at komme og fortælle om Hammer Bakker.
Der er således ikke p.t. sat dato for næste møde – men vi ser gerne at det afvikles en tirsdag eller onsdag i
første halvdel af november.
Næste møde i styregruppen
Onsdag den 16. marts 2016 kl. 19.00 hos Ole S
Referent:
Ole Schwarz

