
 
Referat fra møde i styregruppen, tirsdag den 12. februar 2013 
Kl. 19.00 – 21.00, hos Ole Schwarz 
 

Deltagere: 

 Svend Erik Mikkelsen 

 Erling Larsen 

 Hans Chr. Christiansen 

 Hanne Nielsen 

 Ole Schwarz 

Afbud fra: 

 Per Kristensen 
 

Dagsorden: 

Godkendelse af dagsorden 

 Blev godkendt 
 
Godkendelse af referatet fra Styregruppens møde den 6. november 2012 

 Er godkendt 8 dage efter udsendelsen 
 

Hvad sker der i arbejdsgrupperne: 

Naturgruppen 

 Forslag til at lave en fælles affaldsindsamling med Lodsejersammenslutningen den 20-21/april. 
(Naturfrednings landsaktivitet) Ole S kontakter lodsejersammenslutningen herom. 

 Der bliver planlagt meget snart en fugletur i marts md. Svend Erik sørger for dette! 

 Forårstur i april, Ole K og Nina står for denne. 

 Fugletur den 14/5, Anton og Svend Erik står for denne. 
Giver Erling eller Ole S informationer til nyhedsbrev og annonce i ugeavisen. 

 
Sundhedsgruppen 

 Her snakkede vi planlægning af mødet med kommunen den 14/2. 

 Herunder ridestier – samt at vi skal have fremsendt materialet til kommunen før mødet. 
 

Historiegruppen 

 Har fokus på hærvejen der skal føres nordpå og derved kommer til Hammer Bakker. Erling har 
kontakten til dette projekt. 

 Herudover har man fokus på tomterne og forsøger at få dem lagt ind på gl. kort  
(se på hjemmesiden). 
 

Hjemmesidegruppen 

 Henning (hjemmesiden)og Erling (hjemmesidens kalender) laver et stort og flot stykke arbejde. 

 Vi skal på et senere tidspunkt have snakket om hvordan vi fremtidssikre vores hjemmeside. 

http://www.oplevhammerbakker.dk/Historiekort/historiekort.html


 
Kort: 

 Der var enighed i styregruppen om, at der udarbejdes 3 kort (Google-kort) 

 Et til hver arbejdsgruppe (se testkortet på hjemmesiden) 

 Der skal være en kortansvarlig i hver arbejdsgruppe – det behøver dog ikke at være en person fra 
arbejdsgruppen, men en der har interesse og lidt viden herom. 

 Erling og Henning kan videregive viden herom. 
 

Møde med Aalborg kommune den 14/2 

 Der er aftalt møde med Peter Pindstrup (SBU) og Jens Vinge (Teknisk forvaltning – Skov og 
parkforvaltningen) 

 Mødet finder sted kl. 16.30 (fyraftensmøde) Rantzausgade 4, Aalborg 

 Der er fremsendt dagsorden samt eftersendt materiale omkring de 2 projekter (ride- og 
handicapmotion) 

 Der deltager 8 personer (3 fra styregruppen og 5 fra arbejdsgrupperne) 
 
Storgruppemøde den 19/2 i aktivhuset, kl. 19.00 – 21.00 

Ole kommer med kaffe, øl og vand, Hanne kommer med te. Styregruppen mødes kl. 18.30 
 

 Hanne Nielsen er ordstyrer og referent 

 Velkomst v. Hanne 
 

 Mogens Gregersen kommer og har et oplæg på ca. 30 minutter  

 Tak til Mogens (gave) Hanne 
 

 Overrækkelse af præmie til vinderen af Logokonkurrencen (Hanne) 
3 fl. god vin fra Superbrugsen i Vodskov (Ole S får fat i vinen) 

 

 Styregruppen fortæller om nyt, herunder nyt geogel-kort (Erling tager sin Pc’er med så 
interesserede kan se testkortet – kan evt. låne projekter i Hallen?).  
Svend Erik og Erling fortæller om mødet med Aalborg kommune den 14/2. 

 

 Arbejdsgrupperne fortæller om hvad de syntes der er vigtigt. 
 

 Per (vores kasserer)oplyser kort omkring økonomi (der skal ikke aflægges regnskab før til 
generalforsamlingen). 

 Opfordring til at skaffe personer/firmaer der vil sponser vores annoncer. 
 

 Evt.   
 

 Næste møde bliver den 28/5 i Toftegårdscentret i Sulsted 
 

Logokonkurrencen: 

 Vi har fået 6 forslag 

 Styregruppen vurderede nøje de indkomne forslag og de forklaringer der var fulgt med logoerne. 

 Styregruppen blev enig om et forslag med: sol, himmel og skov/mark, indsendt af jan Dissing. 

 Jan Dissing bliver indbudt til præmieoverrækkelse på storgruppemødet den 19/2 kl. 19.30. 

 Ole S sørger for at de øvrige forslagsstillere får besked på afgørelsen. 

https://maps.google.com/maps/ms?msid=209945971112935583304.0004cf2565f3f35fb6a8b&msa=0


 
Planlægning af næste storgruppemøde/generalforsamling 

 Finder sted 28/5 i Toftegårdscentret i Sulsted 

 Per Kristensen udarbejder regnskab og Hans Erik at revidere. Regnskabet skal omdeles på 
generalforsamlingen (hvis der kan udarbejdes et kommende budget skal dette gøres) 

 Ole S laver annonce og pressemeddelelse til ugeaviserne i uge 20 

 Pressemeddelelsen til vores ”medlemmer” sendes ud via Hennings mailreg. omkring nyhedsbreve 

 Samrådene skal inden generalforsamlingen have udpeget deres repr. til styregruppen 

 På generalforsamlingen skal der vælges kasser og revisor 

 Der kom forslag om at vi skal have en oplægsholder der kan fortælle noget om naturen og eller 
Hammer Bakker. Naturvejlederne Esben Buck eller Godiksen blev nævnt – Ole S kontakter Esben. 
Herudover blev Jens Olesen nævnt. 

 Disse ting drøftes på næste styregruppemøde den 22/5 (skal dog være bragt i orden inden) 
 
 
Økonomi: 

 Da Per var forhindret i at møde havde han fremsendt en økonomioversigt. 

 Heraf fremgik at vi ca. har 1100,00 kr. på kontoen, når de 2 ubetalte regninger er betalt 

 Der mangler at blive indbetalt 100,00 kr. fra Vestbjerg samråd, som Ole S nu har haft kontakt til og 
som har lovet at beløbet vil blive indbetalt. 

 Når vores midler er brugt op, vil vi søge Aalborg kommune (AKA – midler) om at få bev. penge til 
drift (skal dog være konkrete udgifter) 

 Når vi har haft møde med Aalborg kommune den 14/2, vil der sikkert vise sig andre ”projekter” der 
kræver penge. 

 Vi håber på sigt, at annoncepengene kan undværes, men endnu en periode vil vi annoncere med 
vores aktiviteter. Styregruppen og andre vil undersøge hvilke firmaer/personer der vil betale for 
vores annoncer, mod at de bliver nævnt som annonce -sponser (pris ca. 700,-) 

 Omkring udbredelsen af kendskabet til vort projekt (www.oplevhammerbakker.dk) drøftede vi 
muligheden for at kunne bruge FACEBOOK.  
Der var enighed om at dette kunne være et godt supplement! 

 Ole S aftaler møde med Per omkring regnskabsform (IT-løsning) 
 
Evt. 

 Intet under dette punkt 
 
Næste møde i Styregruppen: 

 Onsdag den 22. maj 2013 hos Ole S 
 

Referent: Ole Schwarz 
 

http://www.oplevhammerbakker.dk/

