
 

Referat fra storgruppemødet/ generalforsamling den 28. maj på Toftegårdscentret 

 

Dagsorden: 

Valg af ordstyrer /dirigent 
Hans Chr. Christiansen blev valgt 

 
Kort orientering fra formanden om året der er gået: 

Vi har holdt 3 storgruppemøder siden sidste generalforsamling, hvilket også er 
det antal vi har lagt op til. Vi kan godt ønske os lidt større fremmøde. Vi vil 
spørge Anton eller en anden om at starte næste storgruppemøde med et 
oplæg om Hammer Bakker. 
Arbejdet med de elektroniske kort (interaktivt Google-kort) går langsomt 
fremad. Vi har valgt at lave et kort for hver arbejdsgruppe. Erling står for det 
til Historiegruppen og Per for de 2 andre grupper. 
Grupperne har i de sidste måneder brugt meget tid på de spørgsmål som vi 
snakker med Ak om. 
Vi har holdt møde med Ak den 14/2 og igen den 11/4 næste møde er den 6/6. 
Vi bruger ikke længe så mange penge på annoncer, idet vi udsender 
nyhedsbreve. 
Der arbejdes godt i alle grupperne 

 
Tilbagemelding fra Arbejdsgrupperne 
 

Historie 
Erling fortalt lidt om hærvejsruten som kommer til at gå igennem Hammer 
Bakker, samt at gruppe i øvrigt arbejder med at få tegnet tomterne ind på 
kortet. 
Natur. 
Ole kunne fortælle hvilke ture der er planlagt i det kommende halvår, samt at 
han vil kontakte Hedeselskabet for at find ud af, hvem vi skal bruge som 
kontaktperson her, om de vil være med til skovens dag ved at fortælle om 



deres skovdrift, samt om vi kan bruge deres arealer til de ture vi afvikler. Vi 
ønsker os også er kort over deres arealer. 
Sundhed:  
Her bruger vi en del tid på de ting vi skal have talt med AK om, f.eks. ridestier, 
motionsredskaber, stier ind fra Vestbjerg og mange andre ting 
Hjemmesiden 
Her står Henning for selve hjemmesiden og Erling for kalenderen (stor tak 
dem for et flot arbejde). 
 

Lidt fra styregruppen. 
Vi vil søge Ak kommune om flere midler til den daglige drift. De større 
ansøgninger skal relatere sig til konkrete projekter. 
Vi skal huske, at der skal avisannoncering til storgruppemøderne, idet ikke alle 
få nyhedsbrevene.  
Ole Kjær har lovet at deltage i Open By Night i Vodskov den 30/5. Han har selv 
lavet en større plakat og Ole har sørget for 200 foldere som kan deles ud. 
Vi er ved at planlægge, sammen med biblioteket i Vodskov, en aften ult. sept. 
hvor temaet vil blive historier omkring Hammer Bakker. Mogens Gregersen 
har lovet at deltage. 
 

Valg af kasser og revisor: 
Der var genvalg af Per Kristensen som kasserer og Hans Erik Pedersen som 
revisor. 
 

Regnskab 
Per udleverede regnskabet og gennemgik posterne.  
Der er et overskud på 470,00 kr. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

Evt. 
Vi snakkede lidt om, at det ville være rart med en gruppe der kunne søge 
penge hjem til de enkelte kommende projekter. Altså finde frem til hvilke 
fonde der kan bruges. Per vil være kontaktpersonen, 

 
Næste møde 

Bliver den tirsdag den 29/10 kl. 19.00.  Ole S vil undersøge om vi kan få lokalet 
i Vodskov (aktivitetshuset) 
 

Referent: Ole Schwarz 


