Rundt om Hammer Bakker

Fællesmøde:
Toftegårdscentret, Sulsted
Tirsdag den 13. februar 2018. Kl. 17:00

Deltagere:
Lasse Breddam, Per Sander, Peter Lindholt, Erling Larsen, Frederik Frederiksen; Lisbeth Machholm,
Marianne Ellersgaard, Finn Rasmussen og Bjarne Pedersen

Siden sidst v/Formanden
Vodskov Avis er villig til at tage indlæg. Facebook har virket godt.
Der har været afholdt møde med lodsejersammenslutningen i Hammer Bakker. Nyt møde er aftalt til
den 1. maj 2018. Lasse Breddam, Per Sander og Erling Larsen deltager i mødet.
Mail fra Jytte Laden som har en række forslag til indsatsområder samt tilbyder sin hjælp i
kommunikationsgruppen.
Den 15. marts 2018 foreligger første udkast til rapporten. Samrådene skal høres om det første udkast
i perioden den 15. – 20. marts 2018.
Den 20. marts 2018 afholdes der fællesmøde i VKI med styregruppen og kommunikationsgruppen om
strategi og indsatsområder, der senere skal omsættes i arbejdsgrupper.
Den 17. april 2018 møde i VKI. Kl. 17:00 forventet varighed ca. 4 timer. Forventet antal deltagere ca.
75. Formål: Nedsættelse af arbejdsgrupper.
Lisbeth orienterede om kulturkaravanen. Den kommer til Aalborg i uge 41/2018 og kan placeres i
landsbyklyngen. Lisbeth arrangerer med Tine Fris Therkilsen, at hun kommer og fortæller om
indholdet til mødet den 20. marts 2017
Kort over infrastruktur og mødesteder i landsbyklyngen skal ligge klar senest den 9. marts 2018. Finn
er tovholder. Sendes til Lasse senest den 8. marts 2018.

Opfølgning på borgerundersøgelsen
Kommunikationsgruppen skal overveje formidling af rapporten og undersøgelsens resultater. Samt
gøre overvejelser om en mediestrategi for landsbyklyngen.
De som har tilkendegivet, at de gerne vil være frivillige skal have en besked med tak for interessen og
inviteres til mødet den 17. april 2018 styregruppen udformer og sender beskeden.
Der skal udarbejdes en pressemeddelelse om resultaterne af borgerundersøgelsen. Marianne laver
et udkast, som forsøges formidlet i Vodskov Avis og Nordjyske i uge 8.
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Konkurrencen. Lasse undersøger om udtrækning er geografisk spredt. Udlevering af præmier skal
foregå en 3-4 steder rundt om Hammer Bakker.

Planlægning af visions- og indsatsmødet den 20. marts 2018.
Afholdes i VKI i Vodskov fra kl. 17:00 og forventet varighed ca. 3 timer.
Thea står for indholdet.
Planlægning af seminar vedrørende etablering af arbejdsgrupper den 17. april 2018.
Afholdes i VKI i Vodskov fra kl. 17.00 og forventet varighed ca. 4 timer. Styregruppen laver
invitationer. Forventet antal deltagere 50-75.
Thea står for indholdet.
Planlægning af seminar vedrørende opfølgning på nedsatte arbejdsgrupper den 29. maj 2018.
Afholdes i VKI i Vodskov fra kl. 17.00 og forventet varighed ca. 4 timer.
Thea står for indholdet.

Dagsorden findes på næste side

Rundt om Hammer Bakker

Rundt om Hammer Bakker
Fællesmøde på Toftegårdscentret, Toftegårdsvej 2, Sulsted
Tirsdag, den 13. februar 2018 – kl. 17.00.

Dagsorden:
Siden sidst v/ formanden:


Pressens omtale af borgerundersøgelsen.



Lodsejersammenslutningen for Hammer Bakker.



Rundt om Hammer Bakker – procesplan (vedhæftet som bilag).

Opfølgning på borgerundersøgelsen:


Borgerundersøgelsen herunder rapport og antal svar.



Formidling af rapport og resultater.



Inddragelse og orientering af interessenter – Samråd og deltagere med
interessetilkendegivelser i borgerundersøgelsen.



Udtrækning af præmier og formidling.



Inddragelse af DGI, LoA, Aalborg Kommune om eventuelle tilskudsprincipper.



Andet.

Planlægning af visions- og indsatsmødet 20. marts 2018:


Vodskov Kultur- og Idrætscenter – kl. 17-20.



Deltagere: styre- og kommunikationsgruppen.



Forberedelse, form og indhold.

Planlægning af seminar vedrørende etablering af arbejdsgrupper:


Målgruppe, form og indhold (kortlægningsrapporten).



Lokaler, forplejning og økonomi (50-75 deltagere).



Invitationer

Næste møde.
Eventuelt-

