Referat fra styregruppens møde den 16. marts 2016
Mødet blev afviklet hos Ole Schwarz
Deltagere:
Erling Larsen
Henning Pedersen
Svend Erik Mikkelsen
Ole Schwarz
Afbud fra:
Hans Chr. Christiansen
Hanne Nielsen
Dagsorden:
1. Dagsordenen blev godkendt
2. Referatet fra den 16. september 2015 blev godkendt
3. Nyt fra historiegruppen
Erling kunne oplyse at historiegruppen ikke havde holdt møder siden sidste styregruppemøde.
På hjemmesiden er der en del historiske oplysninger f.eks. det gl. kort over tomter m.v.
Disse oplysninger bliver flittigt brugt.
Henning er ved at lægge et nyt kort ind over søerne i Hammer Bakker.
4. Nyt fra sundhedsgruppen
Ole kunne oplyse at denne gruppe ikke mødes længere, men at repr. fra gruppen deltager i den
løbende dialog med Aalborg kommune vedr. stier, udsigtspunkter m.m.
5. Nyt fra Naturgruppen
Svend Erik kunne oplyse om de ture der er afviklet samt de 2 ture der mangler nemlig:
Skovens dag den 1. maj og Forårsturen den 21. maj.
Svend Erik har problemer med at deltage disse 2 dage og vil afklare med de øvrige i gruppen om de
afvikler turene selv eller om de skal flyttes.
Fremover har vi fået tilsagn om, at vores aktiviteter (ture) kan komme i NATURGUIDEN.
Koordinationsmøde med kommunens naturvejledere afvikles i august 2016. Ole lave aftale herom.
Hertil skal Naturgruppen komme med et program for et helt år.
Næste møde i naturgruppen er den 11. maj kl. 19.00 hos Ole.

6. Nyt fra Hjemmesiden
Henning sørger for at denne vedligeholdes og Erling lægge aktiviteterne ind i kalenderen.
Ole har lovet Ideon, at de kan få deres aktiviteter omkring Skovens dag og Høstfesten lagt ind i
vores kalender.
I forbindelse med ændringer at vores struktur (udvalg) vil Ole lave et oplæg til Henning.
7. Samarbejdet med Aalborg kommune:
Samarbejdet med Peter Pedersen og Lars Delfs Mortensen.
De aftalte ting i forbindelse med planlægning af nye stier er ikke overholdt.
Peter har oplyst at han holder møde omkring ridestien den 15.april og møde omkring de nye stier
den 19. maj. Erling, Henning og Ole har meldt tilbage at de deltager her.
Der henvises til mail fra Peter fra 11. marts 2016 (denne er rundsendt til styregruppen).
8. Forslag til ændring af organisationen
Storgruppemøder afholdes 1 gang årlig
Styregruppen afholder 2 møder årligt (samt planlægger og afvikle foredrag)
Naturgruppen - ingen ændring 2 årlige møder
Sundhedsgruppen ændres til Dialoggruppen.
Dialoggruppen afvikler møderne med Aalborg kommunen løbende og alle deltagere i Projekt
Hammer Bakker kan deltage.
Historiegruppen nedlægges og historiske aktiviteter planlægges og afvikles af styregruppen.
IT gruppen fortsætter uændret.
9. Økonomi:
Iflg. Peter Pindstrup kan vi ikke få flere penge fra Aalborg kommune
Vores kassebeholdning er ca. 2500,Så der er penge til 2 -3 annoncer mere.
Fremover må folk selv betale for kaffen til foredragene.
Vin til foredragsholder vil Ole få via Vodskov Brugs.
Info omkring ture skal bringes i NATURGUIDEN samt nyhedsbreve fra Henning og
pressemeddelelser som Ole udsender.
AKA midler til enkelte aktiviteter skal vi huske at overveje (ansøgning 2 gange årligt).
Vores kasserer Vibeke Mortensen ønsker at stoppe.
10. Evt.
Erling fortalte om PROJEKT VANDTÅRN. Forslag til tegninger er udarbejdet - men der mangler
fortsat endelig aftale omkring bygningen med Bygningskontoret.
Der skal findes ny kasserer i forhold til de midler der er modtaget (Vibeke Mortensen har p.t. denne
post).
11. Næste storgruppemøde afvikles den 28/4 på Toftegårdscentret.
Foredragsholder Frede Fladkjær. Erling vil aftale herom med Frede.
Møde med den gårdejer der har kreaturer i Hammer bakker (Svend Erik har hans data), kunne være
et alternativ til storgruppemødet (dette ”møde i naturen” kunne afvikles i maj md.)
Næste møde i Styregruppen bliver onsdag den 28. september 2016, kl. 19.00 hos Ole.

Referent: Ole Schwarz

