Noter til styregruppemøde den 24. januar 2018 kl. 14.00
Sted:

Hos Lasse Breddam, Grindsted

Deltagere:

Lasse Breddam (Formand), Erling Larsen, Frederik Frederiksen, Per Sander, Lisbeth
Machholm

Afbud:

Michael Rottbøll, Thomas Jefta Petersen

Referent:

Erling Larsen

1)

Siden sidst v/ formanden
•
•
•
•

2)

Pressemeddelelse var i Vodskov Avis i indeværende uge (uge 4)
Borgerundersøgelsen: 2441 svar indtil d.d. Hjemmeside: 2800 besøg på hjemmesiden
i januar måned indtil nu.
Kort information om borgermøderne i Vestbjerg og Vodskov
Påmindelsen om rammer, ansvar og samarbejde i projektet er modtaget positivt. (Lasse´s
mail)

Opfølgning på borgerundersøgelsen
•

3)

Med baggrund i svar-tallene nævnt oven for, blev det aftalt, at Lasse og Finn fra
kommunikationsgruppen indrykker annonce i Vodskov Avis i uge 5, som en reminder om
undersøgelsen. Ingen yderligere behov for initiativer.

Kortlægningsanalysen (Hjemmeopgaverne)
•
•
•
•

4)

Opfølgning på borgermøderne i Vestbjerg og Vodskov
•
•
•
•

5)

Lisbeth supplerer op på kap. 3, historien forfattet af Poul Dahl - Historisk arkiv.
Lasse arbejder ”Organisering af Rundt om Hammer Bakker” færdig, kap. 4.
Erling laver kap. 5, Klyngemøder, aflevering i morgen torsdag 25/1.
Billeder til kortlægningsrapporten: Per, Frederik og Ole Fåborg udvælger et antal.

Cykelsti mellem Vestbjerg og Vodskov er medtaget i kommuneplanerne for de to byer.
Rådmand Hans Henrik Henriksen svarede på spørgsmål om etablering af cykelsti:
Citat: ”Det bliver sandsynligvis ikke i indeværende byrådsperiode”.
Trinbræt ved jernbanen blev omtalt på mødet i Vestbjerg.
Behov for ældreboliger generelt i byerne omkring Hammer Bakker, blev nævnt på mødet i
Vodskov.

Økonomi
•

Der er brugt 7.800 af de bevilligede 25.000 kr.

6)

Visionsmøde
•
•

7)

Kortlægningsrapporten
•
•

8)

Visionsmødet afholdes i Vodskov Kultur-og Idrætscenter tirsdag den 20/3.2018, kl. 17.00.
Erling bestiller lokale og sørger for forplejning til 15 deltagere.

Første version af rapporten er klar den 15/3, begge grupper får rapporten til gennemsyn.
Respektive styregruppemedlemmer orienterer Samrådene om indholdet i
kortlægningsanalysen, og opsamler eventuelle synspunkter til brug for visionsmødet den
20/3.2018. Feedback fra samrådene (baglandet) – senest 19/3.

Næste møde
•

Tirsdag den 13. februar kl. 17.00 i Sulsted Aktivitetscenter og med deltagelse af såvel styresom kommunikationsgruppen. Per vil i tilknytning til nuværende mødeplanlægning
orientere kommunikationsgruppen om mødet.

