
 

Referat fra storgruppemødet og generalforsamlingen den 13. maj 2014 

Erling Larsen fra Projektets styregruppe bød velkommen til mødet og særlig velkomst til 
projektleder Mette Wessel Fyhn fra Projekt Hærvejen 

Herefter fortalt Mette hvordan man havde arbejdet med at få etableret hærvejen fra Viborg 
og til henholdsvis Hirtshals og Frederikshavn. Der var mange spørgsmål til Mette og de ca. 
30 fremmødte fik en god information om processen. 

Herefter blev der serveret kaffe og vi gik over til næste punkt nemlig den årlige 
generalforsamling. 

Den årlige generalforsamling i Projekt Hammer bakker: 

Formanden bør velkommen 

Valg af dirigent 
Hans Chr. Christiansen fra Tylstrup blev foreslået som dirigent og blev valgt! 
Hans Chr. takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt – nemlig 14 dage før ved annonce i Vodskov avis. 
 

Herefter gav dirigenten ordet til udvalgene: 

 Historiegruppen 
Erling Larsen fortalte lidt fra Historieudvalget som har arbejdet meget med reg. af 
tomterne i Bakkerne. 

 Web-gruppen: 
Erling Larsen og Henning Pedersen fortalte lidt fra Hjemmesidegruppen, som fik ros 
for den flotte hjemmeside. 

 Naturgruppen 
Ole Schwarz fortalte lidt fra Naturgruppen, der afvikler de mange velbesøgte ture 
pænt fordelt over året.  

 Sundhedsgruppen 
Ole Schwarz fortalte lidt fra Sundhedsgruppen, som arbejder på mange fronter med 
Aalborg kommune herunder: Ridestier, MTB-ruter,  afmærkning af stier, opsætning 
af vejskilte og oversigtskort og endelig genskabning af tidligere udsigtspunkter. 

 Generelt om Projekt Hammer Bakker 
Endelig kunne Ole Schwarz fortælle, at man var ved at lave et samarbejde med 
Lions Club omkring etablering af et udsigtstårn i bakkerne.  



Man tænker her på det  gl. vandtårn. Dette samarbejde er dog lige startet og 
projektet ville kræve en del penge, som man ville søge hjem via fonde. 
Ole Schwarz kunne også fortælle, at samarbejdet med Aalborg kommune er 
etableret – men det går langsomt og i forhold til nogle af de kontaktpersoner vi har 
fået i Park og Natur - så går det meget langsomt. Projekt Hammer Bakker håber 
dog fortsat på, at nogle af vores mange små projekter kan lykkedes. 
Vi har også lavet et samarbejde med Aalborg kommune omkring indvielsen af 
Hærvejen i Aalborg kommune den 24. maj. 

 

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til udvalgene og deres beretningerne blev 
herefter godkendt! 

Regnskabet  

Regnskabet blev herefter uddelt og kasseren Per Kristensen, Sulsted gav en kort 
forklaring på de få poster i regnskabet. 
Det blev således forklaret, at Projekt Hammer Bakker stort set kun har udgifter til 
annoncer, som det har vist sig være nødvendig at benytte sig af, for at få informationer ud 
omkring vores ture i Bakkerne. 
 
Valg af kasserer 
Dirigenten kunne oplyse at Per Kristensen ikke ønskede genvalg 
Formanden Ole Schwarz kunne oplyse, at man ville foreslå Vibeke Mortensen, Grindsted 
der havde sagt ja til posten. 
Vibeke blev enstemmigt valgt. 
 
Valg af revisor 
Hans Erik Pedersen blev genvalgt til revisor 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden 

Formanden Ole Schwarz takkede den tidligere kasserer for et godt samarbejde og 
ønskede den nye tillykke med posten.  
Takkede herefter alle for at være mødt frem. 
 

Vodskov, den 13. maj 2014 

 

Referat udarbejdet af: 

Ole Schwarz 
Formand for Projekt Hammer Bakker 
Høgevej 6 
9310 Vodskov 
Tlf. 96 38 68 58 
Mobil 23 92 30 68 
Mail: oleschwarz@stofanet.dk 


