
 

 

Referat fra styregruppens møde den 11. september 2013 

Deltagere: 
Erling Larsen 
Hanne Nielsen 
Hans Chr. Christiansen 
Ole Schwarz 
 
Afbud fra: 
Svend Erik Mikkelsen 
Per Kristensen 
 
Dagsorden: 
 
Referat fra mødet den 22. maj 2013 er godkendt 
 
Nyt fra udvalgets medlemmer og fra arbejdsgrupperne: 
 

 Sundhedsgruppen har haft mødet den 27. august 2013 
Referatet er udsendt og opgaverne er uddelt. 
Der er mange opgaver p.t. - men der er stor tilfredshed med, at man endelig kan komme i gang 
med opgaverne, efter det sidste møde med Aalborg kommune, hvor vi fik at vide hvem vores 
kontaktpersoner er. Det var utilfreds at der skulle gå så lang tid før vi fik disse navne. 

 

 Naturgruppen har næste møde den 22. oktober hvor vi fastlægger næste ½ års aktiviteter. 
Der havde været meget få deltager til den sidste tur som Anton havde planlagt, hvilket skyldes for 
dårlig PR. 

 

 Historiegruppen har næste møde den 17. september. Her vil man drøfte hvad der skal indgå i den 
folder vi selv laver men som skal koordineres med den folder kommunen er ved at genoptrykke. 
Det kort vi skal have på folderen skal dække hele Hammer Bakker og ikke kun kommunens del. 
Det er vigtigt, at man via kortet kan finde mindesmærkerne og tomterne samt andre historiske ting. 
Det er vigtigt at der bliver en henvisning vedr. historiske ting (beskrivelse) til vores hjemmeside 
hvor disse så skal beskrives, samt at der på hjemmesiden er henvisninger til bøger og andre større 
beskrivelser af Hammer Bakker og de kendte personer herfra m.m. 
 

 Hjemmesidegruppen 
Ole S indkalder gruppen snarest, med henblik på udarbejdet de tidligere omtalte 3 Google-kort 
samt hvordan hjemmeside skal se ud om 10 år (i fremtiden). 

 
 



Gennemgang af referatet fra mødet med AK den 6. juni 2013: 

 Dialogmøder med AK og andre lodsejere. Styregruppen har denne opgave! AK var poistive. 
 

 Åbning af gl. spor gennem Hammer bakker – Styregruppen og den historiske gruppe har denne 
opgave! 

 

 Udskiftning af kort samt opsætning ved indgange til bakkerne 
Aalborg kommune vil udskifte de gl. oversigtskort (opsat af Nordjyllands amt) samt opsætte ny ved 
indgangene til bakkerne. Erling har dialogen med Ak herom. 

 

 Opsætning (genopsætning) af vejskilte vedr. de veje som munder ud i Vejen Gennem Bakkerne.  
Ole S. har dialogen herom med AK. 

 

 Skilte vedr. MTB ruterne er for små for dem der cykler.  Jan L har dialogen med AK herom. 
 

 Markeringer af hvem/hvilken trafik der må bruge vejene der munder i Vejen Gennem bakkerne.  
Ole s har kontakten med AK herom. Vedr. rideruterne er det Lise K der har kontakten til kommunen 
herom. 

 

 Udsigtspunkter. Reetablering af udsigtspunkter. Naturgruppen har kontaktet til kommunen herom. 
 

 Natura 2000. Græsning m.v.  Svend Erik Mikkelsen har kontakten med kommunen herom. 
 

 Biler til shelterpladsen. Det er aftalt at der kan køre biler til shelterpladsen – men ikke længere 
(opsætning af bom). Der er p.t. opsat skilte med bilkørsel forbud for personer der ikke opgaver her. 

 

 Ridning. Etablering af stier i bakkerne. Lise K har dialogen med kommunen herom.  
 

 MTB ved multihuset.  Jan L har dialogen med kommunen herom. 
 

 AK deltagelse i skovens dag. Kan aftales med Esben Buch. Ole S tager kontakt til ham herom. 
 

 Placering af borde og bænke. (Ved parkeringspladserne + andre steder) Naturgruppen har dialogen 
med kommunen herom. 

 

 Affaldsstativer v. nuværende og kommende borde og bænke. Naturgruppen har dialogen med 
Aalborg kommune herom. 

 

 Stier fra Vestbjergsiden ind i bakkerne. Tove + en ekstra fra Vestbjerg samråd tager kontakt til de 
relevante lodsejere herunder Hedeselskabet (Hede Danmark). Ole S vil gerne hjælpe. 

 

 Ny foldere over Hammer Bakker er ved at blive udarbejdet. Erling Larsen har dialogen med 
kommunen herom. 

 

 Støtte til større projekter som f.eks. en naturlegeplads, udsigtstårn m.v. skal søges som 
selvstændige projekter og primært med midler fra fonde m.v. 

 
 
 



Google-kort: 
Iflg. Per Kristensen kan gruppen ikke selv finde ud af hvordan kortene skal tegnes mv. 
Ole indkalder derfor Erling, Henning, Per og Hanne – snarest. 
 
Økonomi: 
Vi har fået bev. 8.000,- kr. fra AK (SBU) 
1000,- kr. til adm. 
500,- til møder 
1.000,- til billeder og kort 
2.500,- til annoncer af storgruppemøderne 
3.000 til foldere 
Dette er sikkert ikke nok til folderne – så Ole s søger via Superbrugsen op til 5.000,- 
 
Info om vores aktiviteter 
Turen som Anton havde her for nyligt var der kun en deltager. 
Turen var på vores hjemmeside, men der var ingen annonce og der var ikke sendt nyhedsbrev. 
Styregruppen er enig om at der vedr. vores arrangementer (storgruppemøder og ture) skal være annonce 
og nyhedsbrev (og skal naturligvis også være opslået på vores hjemmeside (kalenderen). 
 
Evt.  
Erling havde set, at man via Brugsen kunne søge om midler til projekter.  Ole S søger om 5.000,00 til folder.  
Svar fra Hede Danmark vedr. vores forespørgsler. Vi har fået kort over deres arealer. De ønsker ikke at 
bruge vores hjemmeside vedr. kommende jagter i bakkerne. Kunne måske tænke sig at være med i Skovens 
dag.  Har fået kontaktperson vedr. henvendelser hvor vi afvikler ture over 30 personer - på deres arealer.  
 
Næste møde 
Den 27. november hos Ole S 
 
Referent:  
Ole Schwarz 


