Rundt om Hammer Bakker
Styregruppemøde – Tylstrup Hallen – tirsdag den 4. september 2018, kl. 10.00.
Deltagere:
Jeanette Bækgaard, Frederik Frederiksen, Erling Larsen, Lisbeth Machholm. Per
Sander (deltog ikke fra mødets start)
Referent: Lisbeth Machholm

Dagsorden:
1) Siden sidst
Opfølgning på sidste mødereferat:
•
•
•


Udkast til udviklings- og afslutningsrapport for ROHB (vedhæftet)
•
•



•

Invitation til stormøde med samråd er sendt ud. Mødet holdes i Tylstrup. Alle skal melde deltager
ind hurtigst muligt - deadline var d. 1/9.
Rapporten skal formidles til samrådsmødet.

Invitation til Langholt Samråd om deltagelse i stormøde (vedhæftet)

•


Rapporten er udsendt til kommentering i gruppen. Ole F. har været en stor hjælp i arbejdet med
indhold.
DGI skal sende tilbage til layoutkommentering. Færdig ca. 1. okt.

Invitation til stormøde med ROHB-samrådene (vedhæftet)
•



Alle arbejdsgrupper skal sende budget senest 15. oktober. Dette er meddelt til alle grupper.
Open by night m.fl. er løbet af stablen.
Beachflag er indkøbt og brugt flere gange. Stor tilfredshed med flagenes udseende.

Henvendelse sendt til Langholt samråd med kopi af invitation til samrådene og en opfordre til at
deltage i mødet og i fremtidig samarbejde. De kommer til samrådsmødet.

Aftalt udsættelse af planlagt EVENT

•

Event aftalt til ugen 17-21. september må udsættes, idet rapporten først bliver færdig efter 1.
oktober.
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DGI-tilbud – ”Kroppen er din ven hele livet”
•
•
•



Mail vedrørende – ”Kulturkaravane Nord” (vedhæftet)
•



DGI-kursus om kroplig dannelse.
Natur og Bevægelsesgruppen har fået invitationen tilsend. Der er tilbud om deltagelse i skypekonference.
Gruppen skal i kontakt med Mikkel Risager fra DGI-projekt ”Bevæg dig for livet” – Lisbeth
formidler kontaktoplysninger.

Kulturkaravanen: Vodskov Samråd har fået en direkte henvendelse fra Gitte og Vita fra
Kultur/Biblioteket om hjælp til en naturvejleder. Det er aftalt, at Svend Erik Mikkelsen stiller op.
Udgangssted ved Vandtårnet.
o Vil klyngen hjælpe til med formidling af Kulturkaravanen? – Erling er kontaktperson
o Tema til Samtalekraft-arrangement: Forslag er, at Lasse forhør sig hos Finn, om
tilgængelighed (Ringen Hammer Bakker) kunne være et samtaleemne.
o Lasse melder tilbage til Vita fra Biblioteket.
o Kulturkaravanen annonceres i Vodskov Avis – Biblioteket er ansvarlig.

Besparelser på biblioteksområdet
•
•

Rygter om biblioteksbesparelser. Lasse har ikke kunne få flere oplysninger, men har en god
dialog med biblioteket. Der blev drøftet ønske om borgerservicefunktioner i bogbusserne.
Lasse følger op, også i fht. Magistratens budgetforslag.

2) Drøftelser i relation til udviklingsrapportens færdiggørelse


Pressekontakt og generel formidling af rapporten
o



Presse sørger kommunikationsgruppen for. Der er nedsat en ny 4-personers
kommunikationsgruppe, der forestår opgaven

Antal trykte rapporter
o

Forventer 50 stk. fordeles ml. byerne. Kommer også digitalt.



Afholdelse af afslutningsarrangement (EVENT), indhold og økonomi.
• Afslutningsarrangement primært for de aktive.
• Uge 43 eller 44.
• Inviteres: Landdistriktsgruppen, Erik Kristensen, Koordineringsgruppen, Samrådene,
Langholt samråd
• Fx leje spejderhytte fx Borgen FDF’s hytte. Per Sander ordner leje.
• Forplejning: let mad og vin
• Eventen skal også bruges til at melde fremtiden ud så alle informeres.
• Tilmelding nødvendig.
• Økonomi: Samråd giver hver 1.000 kr. I alt 5.000 kr.
• Arrangementet meldes ud efter den 11. sept. af Kommunikationsgruppen





Politiske tiltag
Evt. få Hans Henriksen og Mads Duedahl til at deltage.
Lisbeth tjekker rådmandskalendere og melder tilbage til Lasse.

3) Status på igangværende projekter og eventuelle tiltag.

2

Igangværende projekter:
Natur og bevægelse:






Hotspots 3 steder omkring HB med fitnessredskaber.
Skoleanalysen viser, at de har, hvad de skal bruge.
Der er opsat mange udendørs fitnessredskaber, som ikke bruges. Behovet skal
afdækkes for fitness redskaber. Er der ikke behov, er det bedre at tænke i andre
baner fx i naturbane-koncept a la mountainbike spor for løbere,
instruktøruddannelser, arrangementer osv.
Anbefales at kontakte ”Bevæg dig for livet” koordinator med henblik på et
inspirationsmøde.

Tilgængelighedsgruppen:


Møde på tirsdag med T&V og Like

Eventgruppen:



Undersøger ide om opsætning af infoskærme i alle byerne.
Der er udarbejdet ny side under Rundt om Hammer Bakker-hjemmesiden for Sulsted..
Gruppen mangler udspil fra Tylstrup og Vodskov.

4) Reetablering af kommunikationsgruppen som et udviklingstiltag.
•

•
•
•
•

•

•
•

Lasse har taget initiativ til at samlet en gruppe bestående af Ole Faaborg, Lone Sudergaard og
Peter Lindholt, til et møde for at få dannet en gruppe, der kan tage sig af indholdsdelen af
hjemmesiden og kommunikation generelt.
Gruppen vil fremadrettet kunne stå for kommunikation og events.
Der ændres først i organiseringen, når vi ved om klyngen fortsætter
Evt. holde møde med DGI om muligheder
Der skal skrives, indberettet og formidles for, at klyngen skal få gennemslagskraft. Infoskærme
fx i Haller. Organiseringen skal være på plads. Gruppen køres som et udviklingsprojekt. Dermed
kan Kommunikation også byder ind på projektmidlerne.
Klyngen skal fremadrettet have et driftsbudget.
o Hvem skal finansierer?
o Skal klyngen sponsoreres via reklamer?
Lasse sender referatet fra kommunikationsgruppens møde til styregruppen.
Planen iværksættes såfremt stormødet viser, at klyngen skal fortsætte.

5) Projektmidlerne fra Aalborg Kommune og andre aktører.
Fordelingen af den disponerede 1 mio. kr. fra Aalborg Kommune, Sundheds- og Kulturudvalget. Alle
projekter skal melde budget ind til Styregruppen senest 15. oktober. Midlerne vil blive disponeret til
bæredygtige projekter som Forvaltningen og Sundheds- og Kulturudvalget kan godkende. Der er
bevidsthed om, at nogle projekter er mere klar til at ”gå i jorden” end andre.
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6) Møde med Samrådene vedrørende klyngesamarbejdes fremtid og eventuelle
organisering
Mødedagsorden og økonomi








Ud over samrådene inviteres også tovholdere på arbejdsgrupper samt Ole F. og Bodil.
Strategirapporten i nuværende form udsendes ved tilmelding sammen med dagsordenen
og en opfordring til at læse rapporten.
Forslag til dagsorden:
o Velkomst
o Projektresume (historik + projektgrupper)
o Samrådenes stillingtagen til projektets videreførelse.
o Lasse lægger op til debat
Forplejning: kaffe og æblekage.



Styregruppens eventuelle indstillinger vedrørende fremtid, organisering og økonomi

o

Styregruppen vurderer, at:
 Foreningsdannelse med repræsentanter udpeget fra samrådene og andre
interesserede kan være en god model.
 Klyngen er en paraplyorganisation, der kan varetage emner af fæles interesse.
 Der skal være klare rammer ved foreningsdannelse med repræsentantskab og
suppleret med andre, der har en interesse.
 Klarlægge snitflader mellem samråd og klynge.
 Samrådene kan lægge sager op i klyngen, ting der vedrører alle (cykelstier, danne
fodboldhold, trinbræt mm.)
 Projektstyregruppen kan tilbyder at lave vedtægter og kan efterfølgende indkalde til
stiftende generalforsamling.
 Kommunikationsfolk foreslås, at en del af en styregruppe.

Økonomi:
o
o

Fortsættelse af samarbejdet kræver, at klyngens driftsøkonomi afklares. Lasse kontakter
Erik Kristensen om problematikken, så spørgsmålet er afklares inden stormødet.
Der skal også afklares, hvordan projekterne holdes i gang.

7) Eventuelt
Orientering til alle:
•

Vedhæftede ikke finder i mail som msg.filer (disse kan kun åbnes i nyere versioner)

Per orienterede om hjemmesidens kalender og synliggørelse af foreningsaktiviteter her på:
•
•

Er ved at undersøge RSS-reader til andre mailtyper end outlook
Arbejder med kursus for foreninger i linkning til ROBHs hjemmeside

8) Næste møde
Møde med samråd om fremtiden for Landsbyklyngen: 11. september i Tylstrup Hallen
Styregruppemøde om disponering af midler – 24. oktober kl. 10.00 i Tylstrup hallen
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