
       
 
 
 
Rundt om Hammer Bakker 
 
 
Styregruppemøde:  Tylstrup Hallen – onsdag den 24. oktober 2018, kl. 10.00. 
Deltagere:   Jeanette Bækgaard, Frederik Frederiksen, Erling Larsen, Per 

Sander og Lasse Breddam. Endvidere fra Aalborg Kommune - 
Lisbeth Machholm og Jane Tange Mathiasen.  

 

 
Referat:  

 
1. Siden sidst  

 Dagsorden: 
Den udsendte dagsorden blev godkendt. 

 Godkendelse af referat: 
 Referatet fra sidste møde blev godkendt. 

 Udviklings- og afslutningsrapport for ROHB: 
Med baggrund i det fra styregruppen fremsendte materialer til strategi- og afslutningsrapport 
har DGI-sekretariatet mangfoldiggjort og tilsendt styregruppen 25 eksemplarer af den 
endelige rapport. Rapportens digitale udgave er tilsendt samtlige Samråd, projektdeltagere 
og andre interessenter til orientering. Endvidere har kommunikationsgruppen udarbejdet en 
pressemeddelelse og fremsendt materialet til Vodskov Avis m.v.  

 Invitation til afslutningsarrangement 31. oktober 2018: 
Kommunikationsgruppen har med baggrund i tidligere beslutninger i styregruppen 
udarbejdet og udsendt invitationer til afslutningsarrangementet i HAMMER BAKKER den 31. 
oktober.  

 Referat fra stormøde med Samrådene: 
Der forelå ingen bemærkninger til det udarbejdede referat fra stormødet med de deltagende 
Samråd. Referatet er udsendt til såvel styregruppen som Samrådene. Endvidere har 
kommunikationsgruppen udarbejdet en pressemeddelelse omhandlende Samrådenes 
ønsker om videreførelse af ideerne med landsbyklyngen Rundt om HAMMER BAKKER.   

 Tiltag i relation til ”Kulturkaravane Nord”: 
Med baggrund i konkrete tiltag fra Kulturkaravane Nord har Erling og Finn deltaget i nogle 
aktiviteter, der er etableret i denne sammenhæng. 
 



 
 
 

 Diverse mailkorrespondancer: 
Med baggrund i forskellige mailkorrespondancer vedrørende styregruppens aktiviteter blev 
det beslutte, at samtlige mødereferater fra såvel styre- som udviklingsgrupperne – med 
tilbagevirkende kraft – gøres tilgængelige på projektets hjemmeside. Per tager – eventuelt 
med hjælp fra Lasse – initiativ til dette.   
 

2. Drøftelser i relation til udviklingsrapportens færdiggørelse 
 Afholdelse af afslutningsarrangement (EVENT): 

Der foreligger tilsagn om deltagelse fra rådmændene Mads Duedahl og Hans Henrik 
Henriksen. Eventgruppen står for det praktiske i forbindelse med arrangementet. Det blev 
besluttet, at vi udsender en reminder og inviterer DGI-klyngesekretariatet. Det økonomiske 
grundlag for arrangementet er baseret på, at de deltagende Samråd yder et tilskud på max. 
1000 kr. pr. deltager.     
 

3. Udviklingsgrupperne  
 Aalborg Kommunes projektbevilling og forudsætninger: 

Med baggrund i det af udviklingsgrupperne udarbejdede projektbeskrivelser har Sundheds- 
og Kulturforvaltningen gennemgået og vurderet materialet med henblik på eventuelle 
supplerende oplysninger til brug for den politiske stillingtagen, idet det herved er forudsat, at 
Aalborg Kommune har afsat et rammebeløb til klyngeinitiativer på 1 mio. kr.  
 
Forvaltningens bemærkninger til de enkelte udviklingsprojekter og rammebeløb blev forelagt 
og drøftet, og det blev aftalt, at forvaltningen – til alle udviklingsgrupper - udarbejder 
bemærkninger, forudsætninger og rammebeløb for det videre arbejde i udviklingsgrupperne. 
Forvaltningens skrivelser til udviklingsgrupperne er vedhæftet referatet.   
 
Styregruppen anerkendte og godkendte forvaltningens forudsætninger og rammeplan for 
udmøntning af bevillingen, idet der herved sikres udviklingsgrupperne tid til kvalificering og 
færdiggørelse af projekterne. Endvidere fandt styregruppen det positivt, at forvaltningen - i 
tilfælde af manglende politisk godkendelse af enkeltprojekter - ville arbejde på at nævnte 
bevilling blev fastholdt til klyngeaktiviteter.  
 
I relation til drøftelserne af projekterne blev det besluttet, at Per Sander – af hensyn til 
koordineringen mellem kommunikations- og eventgruppen – fremadrettet deltager i 
kommunikationsgruppens arbejde.    
 

 Planlægning af gruppemøder og det videre arbejde: 
Der foretages ikke yderligere, idet dette er indarbejdet i forvaltningens udmeldinger til 
udviklingsgrupperne.  
 

 Andre tiltag: 
Ingen. 
 

4. Opfølgning på stormødet med samrådene: 
 Som ovenfor nævnt er der udsendt referat fra stormødet til samtlige deltagende Samråd, 

hvoraf det fremgår, at styregruppen udarbejder forslag til vedtægter for den nye klynge-
organisation. I denne sammenhæng drøftede styregruppen vigtigheden af, at de nye 
vedtægter – foruden samrådene – sikrer en bred forenings- og borgerinddragelse. 



Endvidere blev værdierne om åbenhed og gennemsigtighed nævnt i relation til den nye 
organisering.  
 
Lasse udarbejder forslag til nye vedtægter, der drøftes på næste styregruppemøde.  
 

5. Næste møde: 
 Onsdag den 5. december 2018, kl. 10.oo – Tylstrup Hallen. 


