
 

Referat fra styregruppens møde den 11. oktober 2017 

Sted: Høgevej 6 

Deltagere: 
Vibeke Mortensen 
Henning Pedersen 
Erling Larsen 
Svend Erik Mikkelsen 
Ole Schwarz 
 

Dagsorden: 

Naturgruppen v. Svend Erik og Ole 
Svend Erik gennemgik de ture der er afviklet i 2017 og de ture som vi har planlagt i 2018. 
Naturgruppen består af: Ole Kjær, Jørgen Jensen og Svend Erik Mikkelsen. Ole Faaborg starter op så småt i 
2018 ved at hjælpe med svampeturen i september 2018.  
Vores ture vil også i 2018 komme med i NATURGUIDEN 2018 (gratis PR) 

Svend Erik Mikkelsen har et ønske om at PHB også vil arbejde med naturpleje. Svend Erik tager her 

udgangspunkt i levevilkårene for sommerfuglene i Hammer Bakker. Her skal inddrages Aalborg kommune, 

Botanisk forening og Hede Danmark.  Ole kontakter Aalborg kommune for at finde frem til hvem der skal 

kontaktes. Vi vil gerne have et møde med de 3 involverede parter. ( Svend Erik deltager fra PHB) 

Erling og Henning oplyser, at det står skidt til med de 50 gravhøje der ligger i Hammer Bakker 
Museumsinspektør Lone Andersen er ind over disse fredninger. 
Aalborg komme spørges om hvordan disse vedligeholdes 

Samarbejdet med Aalborg kommune 

 Omkring stier - her sker åbenbart intet. Aalborg kommune har bolden   

 Ridesti – kommunen har oplyst at Botanisk forening ikke vil acceptere at ridestien går igennem 

deres område. Aalborg kommune vil forsøge at lave en ridesti ”kun” gennem deres område – her 

sker åbenbart intet. Aalborg kommune har bolden 

 Borde og bænke – Aalborg kommune har opsat borde og bænke på de 2 lovede steder 

 Skiltning - både skiltning af stier samt oversigtskort – afventer nyt stisystem 

 Skiløjper - Erling har aftale herom med Lars Delfs 

Ole s skriver et pænt brev til Peter Petersen og Lars Delfs + kopi til Kirsten Lund om de punkter hvor vi 

stadig venter på svar. 



 

Landsbyklyngen: 
Erling og Ole fortalte lidt om projekt Landsbyklyngen, hvor de 6 samråd omkring Hammer Bakker er gået 
sammen i et tættere samarbejde. Dette projekt er støttet af flere store fonde og kan få stor betydning for 
PHB 
 
Økonomi: 
Vibeke kunne oplyse at projektet d.d. råder over 2.282,- kr.  
Vi bruger ikke længe penge til annoncer, så penge strækker langt 
 
Hjemmesiden: 
Henning kunne fortælle at det historiske kort er igen kommet på hjemmeside og er meget ”besøgt” 
Henning sender nyhedsbreve ud – når der er ture  
Der er fortsat folk der tilmelder sig nyhedsbrevet 
 
Vandtårnet 
Erling kunne fortælle om vandtårnet, hvor der er stiftende generalforsamling i morgen 
Økonomien styres via PHB (Vibeke) 
 
Næste møde 
Ole indkalder til næste møde i 2018 – hvor vi så igen må gøre status over PHB. 
Der indkaldes ikke til generalforsamling p.t. idet vi afventer processen med LANDSBYKLYNGEN 
 
Referent: 
Ole Schwarz 


