
 

 

 

Referat fra styregruppens møde, den 22. maj 2013 

Deltagere: 

 Hanne Nielsen (Vestbjerg) 

 Per Kristensen (Sulsted) 

 Hans Chr. Christiansen (Tylstrup) 

 Ole Schwarz (Grindsted og Uggerhalne) 

Afbud fra: 

 Svend Erik Mikkelsen (Langholt) 

 Erling Larsen (Vodskov) 

Dagsorden: 

 Ting fra sidste referat? (er godkendt) 
Der var intet fra referatet 
 

 Tilbagemelding fra samrådene vedr. evt. nyvalg? (der er udsendt anmodning 
til formændene for samrådene herom) 
Samrådene har ikke ønsker at skifte deres kontaktpersoner ud – så 
styregruppen er uændret. 
 

 Orientering fra arbejdsgrupperne  
Ole S kunne orientering om at naturgruppen har udarbejdet ny aktiviteter for 
perioden indtil 31/12 2013, det er blevet til 8 spændene ture i Hammer 
bakker. Både naturgruppen og sundhedsgruppen er meget optaget af 
drøftelserne med Aalborg kommune. Historiegruppen arbejder med 
Hærvejsprojektet igennem Hammer Bakker, Infoskilte vedr. mindesmærkerne 
i Bakkerne, samt arbejdet med det digitale kort. 
 
 



 Orientering om dialogen med Aalborg kommune (referaterne er udsendt) 
Ole omdelte lise over de punkter der skal drøftes på det kommende møde 
med Jens Vinge den 6/6 personer deltager fra Projekt Hammer Bakker. 
 

 Storgruppemødet den 28. maj + valg (dagsorden er udsendt) 
Ole sørger for at der kan serveres kaffe – og tager selv øl og vend med. Ole 
kontakter aktivitetsstedet for at sikre, at der er åbent og der kan blive lukket 
efter mødet. 
Hans Chr. har lovet at være dirigent 
 

 Økonomi v. kassereren – orientering (ny ansøgning til AK) 
Per K omdelte regnskab der udviser et overskud på ca. 470,00 kr. 
Skal fremlægges til godkendelse på den kommen generalforsamling d. 28/5 
Ole S forklarede at han ville søge AK om et mindre beløb til drift af Projektet 
(ca. 5.000 som sidst).  Når der skal etableres ting i Bakkerne skal der søges 
direkte hertil. 
 

 Forslag fremsend af Per K. ”Byen i det åbne land” – til drøftelse 
Blev drøftet. Projektet blev rost men skal løses i samrådsregi (mellem 
Vestbjerg, Sulsted og Tylstrup) med Sulsted som drivkraft. God ide at få 
universitetet til at deltage med nogle studerende i projektplanlægning m.v. 
 

 Evt. 
Per K forslag om etablering af en ny gruppe vedr. afsøgning af fondsmidler 
blev modtaget godt, og han blev opfordret til at etablere en sådan gruppe 
under Projekt Hammer Bakker. 
Ole S kunne oplyse, at Ole Kjær har lovet at være projektets repr. ved Open By 
Night i Vodskov den 30/5. Vi har fået tilsagn om at stå ved Spar Nords bod, 
Ole Kjær har lavet plakat og Ole s har fået lavet 200 små løbesedler, der kan 
omdeles med vores hjemmeside data på. 
 

 Næste møde 
Den 11/9 2013, hos Ole S 
 

Referent: 
 Ole Schwarz 

 


