REFERAT fra mødet i Tylstruphallen 11. september
Landsbyklyngen rundt om Hammer Bakker

Samrådene omkring Hammer Bakker mødtes i Tylstrup Hallens mødelokaler –
tirsdag den 11. september 2018, kl. 19.00-21.00.
Der deltog omkring 20 repræsentanter, idet tovholdere for udviklingsgrupper også
var indkaldt. Lisbeth Macholm repræsenterede Aalborg Kommune, og Andy fra
Langholt Samråd mødte ind ca. 19.30.
Styregruppens udviklings- og afslutningsrapport samt et oplæg om organisering
var fremsendt inden mødet.

Styregruppen havde udarbejdet følgende dagsorden for mødet:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Velkomst
Projektresume og rapportoverblik
Drøftelse og stillingtagen til eventuel videreførelse af samarbejdsmodellen.
Organisering.
Det videre arbejde herunder afslutningsarrangement.
Eventuelt.

1.
Lasse bød velkommen og fortalte detaljeret om processen frem til statusmødet og
gennemgik de etablerede udviklingsgrupper og bad undervejs tovholderne komme
med en kort status for fremdriften.
En nært forestående opgave bliver at prioritere de tildelte midler sammen med
AK.
Ligeledes gennemgik Lasse de vigtigste elementer i rapporten og fremhævede især
de afsnit, der var vigtige for aftenens beslutninger
Strategi- og udviklingsrapporten er ved at blive layoutet hos DGI og en trykt
udgave forventes publiceret 1.10.

3.
Drøftelse af en evt. videreførelse af projektet skete i form af en runde omkring
bordet. Samrådene meldte ud, hvad de havde besluttet. I hovedtræk udtalte
samrådene sig således:
Vestbjerg: vi har brug for det volumen, som samarbejdet giver. Vi er positive.
Vodskov: vi forholder os positive til nye aktiviteter og en aktiv videreførelse. Vi er
for landsbyklyngen.
Grindsted: Projekt Hammer Bakker var en god start og en forløber for
landsbyklyngen, og vi ønsker en god fortsættelse af samarbejdet.
Sulsted: Vi er positive – se hvad vore tre idrætsforeninger for eksempel har opnået
ved samarbejde. Det ville være synd at lade dette projekt falde på gulvet – vi er for
en videreførelse.
Tylstrup: Tylstrup tror på fællesskabet! Vi ønsker en bestyrelse med en taburet til
hver af byerne.

Langholt: ja tak! Vi vil gerne være en del af landsbyklyngen fremover. Langholt er
nu ovre en kritisk fase i byens liv og har nu ressourcer til at være med i ROHB.
Styregruppen: økonomien bør være fælles, især af hensyn til markedsføringen.
Der var derefter en kort debat, som mundede ud i enighed om en form for
’kontingent’.
Lasse gav derefter ordet til andre grupper og enkeltpersoner.
Ajstrup fortalte, at det sociale engagement i byen er styrket efter arbejde med
ROHB, og Borgerforeningen var yderst positiv. Lysten er til stede! Vi vil gerne
fortsætte.
Vodskov supplerede med synspunktet, at jo mere konkret, tingene udformes, jo
større bliver engagementet. Vi bør trække på samme hammel. Natur, turisme og
samarbejde skal i højsædet.

4.
Lasse konkluderede, at der var stor enstemmighed, og at samarbejdet derfor
fortsætter. Der vil ske en foreningsdannelse, og en stram bestyrelse med en
repræsentant for hvert af de 6 samråd udpeges dertil. Desuden vil den
nuværende styregruppe sørge for udformning af vedtægter for en sådan ny
forening.
Vedtægterne skal sikre nogle faste, fælles rammer og en enkel, sikker struktur.
Udvikling og ad hoc grupper er vigtige for borgerinddragelsen.
Ole Schwartz betonede, at projektorganisering er vigtig, så et entusiasmen
forankres i konkrete projekter.
Rene ’by’projekter vil ikke indgå i ROHBs aktivitetsprogram.

5.
Der arbejdes frem mod et afslutningsprojekt – i en spejderhytte – for samrådene
og tovholderne, AK og et par rådmænd i enten uge 44 eller 45.

6.
Under eventuelt blev der stillet nogle afklarende spørgsmål om blandt andet
udviklingsgruppen kommunikation. Lasse forklarede intentionerne hermed.
Klokken 20.30 konstaterede styregruppens formand, at der ikke var flere
spørgsmål, takkede deltagerne for den gode og positive ånd, takkede for
æblekagen, og mødet sluttede i god ro og orden.

Referat/dof

