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Drøftelse af det fremtidige arbejde 
Næste møde i storgruppen ( ca. 3 møder årligt) 



 

Udsendt og udleveret materiale:  
 
 

Ole S. havde forskellige folder med til fri 
afbenyttelse.  
 

1. Ole S. bød velkommen og gav en kort historisk gennemgang af Projekt Hammer Bakker 
fra start til nu.  
Web gruppen har oprettet hjemmesiden, www.oplevhammerbakker.dk , som stadig er i 
opstartsfasen. Henning, Per og Erling skal have stor ros for deres store arbejde, som indtil 
nu kun har kostet kr. 400,00. 
 
Ole har søgt kr. 5.000,00 til de administrative udgifter og venter på svar herpå. På næste 
møde i styregruppen får vi besøg af Peter Pindstrup fra Aalborg Kommune. Han vil bl.a. 
give os en forklaring på, om det er nødvendigt at vi laver en forening. Dette kan være 
nødvendigt med hensyn til divs. bevillinger, men vi forventer at bliver klogere efter mødet 
med Peter. 
 
Sundhed har haft et par møder. Især omkring, hvordan vi bevæger os – og kan finde 
rundt i Hammer Bakker – uden at genere andre. Gruppen har talt om at det kunne være en 
ide at lave nogle ruter, måske sammen med Historie gruppen. Derved får vi brugerne rundt 
i Bakkerne og samtidig få mulighed for at opleve det historiske.  
Fysioterapien Hammer Bakker gav en kort status for deres projekter, som står beskrevet i 
sidste referat. De er nu i gang med at søge puljemidler til en alternativ multibane, som 
også kan bruges af gangbesværet og kørestolebruger. Vores gruppe vil meget gerne 
sende ”støtte” erklæringer til kommunen.  
  
Historien gruppen har holdt 2 møder siden sidst. Her har de summet igennem alt det der 
kan være. Har, lige som, Sundheds gruppen, talt om et samarbejde med de andre grupper 
omkring kort o.l. Med hensyn til kort, taler gruppen om QR-koder og digital. Gruppen er 
kommet frem til, at det ikke er nødvendigt at lave en bog, men finde det frem som allerede 
findes. Det skal synliggøres og samles.  
 
”Den gamle kongevej” har de udsat lidt, da det arbejde allerede foregår på landsplan, hvor 
man er ved at synliggøre Hærvejen.  
 
Natur har siden sidst haft et møde og næste møde er aftalt til den 22. maj 2012. På sidste 
møde havde de en gang brainstorming. De er nu i gang med at finde ud af, hvor mange 
der er interesseret i at være naturformidler og så skal det koordineres, da det ser ud til at 
der er mange som er interesseret i at deltage. 
 
Også naturgruppen kan se fordele i at samarbejde med de 2 andre grupper omkring nogle 
ting.  
 
Gruppen er også kommet med et ønske til hjemmesiden. De kan nemlig se stor fordel ved, 
at brugerne kan sende mails med spørgsmål og evt. billeder ind omkring naturen og så vil 
gruppen finde svaret og også svare via hjemmesiden.  
 
De har også en tanke omkring synliggørelse af Hammer Bakker for borgere som flytter til 
området. Her er tanken, at de skal inviteres på en tur i Hammer Bakker, men spørgsmålet 

http://www.oplevhammerbakker.dk/


er, om vi kan få oplysningerne. Hertil kunne Kjeld fra Vestbjerg samråd fortælle, at nye 
borgere i Vestbjerg får en velkomstpakke af samrådet som får navnene og adresserne fra 
Vandværket. 
 
Hjemmesidegruppen fik i løbet af et par dagen hjemmesiden op at stå, den er dog stadig 
under opbygning/forbedring. Der er en kalender, hvor alle kan få lagt arrangementer ind.  
 
Per er i gang med at få styr på vores referater i vores ”digitale” forum og Henning står for 
selve hjemmesiden på www.oplevhammerbakker.dk . Vi vil prøve, at få Hedeselskabet og 
lodsejerne til at ligge deres jagter i kalenderen.  
 
Det er besluttet følgende forretningsgang vedr. referater fra divs. grupper.  
Referenten sender ud til mødedeltagerne til godkendelse på ca. 8. dagen.  
Efter godkendelse af referatet sender referenten det så til Henning på hpac@stofanet.dk 
og til Per/Erling på oplevhammerbakker@gmail.com  . Henning får det lagt ind på 
hjemmesiden og Per og Erling på et arkiveret i vores digitale kontor. 
 
Næste møde er onsdag den 3. oktober 2012 kl. 19.00 – 21.00 samme sted. 
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