
       
 
Rundt om Hammer Bakker 
 
Styregruppemøde:  Tylstrup Hallen – onsdag den 5. december 2018, kl. 10.00. 
Deltagere:  Jeanette Bækgaard, Frederik Frederiksen, Erling Larsen, Per 

Sander, Lisbeth Machholm og Lasse Breddam. 
 
 

Referat:  
 

1) Siden sidst  
 Skrivelse fra DGI vedrørende afslutning af projektet. 

Tidligere udsendt til mødedeltagerne og taget til efterretning. 
 Opfølgning på afslutningsarrangementet i HAMMER BAKKER.  

Stor glæde over og anerkendelse af afslutningsarrangementet. Endvidere takkede 
styregruppen for Lisbeths store indsats med gennemførelse af projektet.   

 Skrivelse fra DGI vedrørende unge i Landsbyklynger (vedhæftet).  
Grundet menneskelige ressourcer takker vi nej.  
 

2) Status på igangværende udviklingsprojekter og herunder gruppernes 
rapportering til Aalborg Kommune vedrørende det videre arbejde.  

 Forvaltningens udmeldinger til grupperne. 
 Udviklingsgruppernes indsendte materialer for forvaltningens indstillinger 

til Sundheds- og Kulturudvalgets for bevillingsdrøftelse.  
 Indstillingerne er tidligere udsendt til brug for drøftelserne. 

Med baggrund i udviklingsgruppernes indberetninger kunne Lisbeth oplyse, at forvaltningen 
har modtaget det for indstillinger til Sundheds- og Kulturudvalgets stillingtagen nødvendige 
materialer. Lisbeth vil holde os orienteret om det videre forløb.  

 
3)  Drøftelse af det videre arbejde vedrørende etablering af den nye organisation for 
landsbyklyngen – RUNDT om HAMMER BAKKER.  

 Stormødet og hermed grundlaget for klyngeetableringen. 
 Udkast til vedtægter for RUNDT om HAMMER BAKKER. 
 Høring af Samrådene vedrørende vedtægtsudkast. 
 Drøftelse af klyngens fremadrettede økonomi herunder kontingenter. 
 Fastlæggelse af tidsplan for arbejdet.  

 



Med baggrund i orientering og drøftelse af ovennævnte dagsordenspunkter og herunder 
specielt det udsendte udkast til vedtægter for RUNDT om HAMMER BAKKER blev det aftalt,  

 At der foretages en række konkrete ændringer i forslaget til vedtægter, som 
udsendes til styregruppen for kommentering/forbedringer, idet eventuelle 
ændringsforslag fremsendes til Lasse senest 13. december,   

 At der med henblik på afholdelse af stiftende generalforsamling udarbejdes et 
forslag til budget for foreningens virke i 2019. Omhandlede budget indgår i drøftelser 
med Sundheds- og Kulturforvaltningen om mulighederne for opnåelse af et 
driftstilskud til klyngesamarbejdet, 

 At de tilrettede vedtægter udsendes til samrådene for kommentering og 
ændringsforslag i december, idet styregruppen forventer at kunne indkalde til 
stiftende generalforsamling i januar/februar 2019,  

 
4) Høring af Aalborg Kommunes nye mobilitetshandlingsplan.  

Styregruppen drøftede det formålstjenlige i en eventuel fælles klyngebesvarelse på Aalborg 
Kommunes mobilitetshandlingsplan, og der var enighed om, at emnet overvejes i et samspil 
med udviklingsgruppen ”Hammer Ringen”. Eventuelle yderligere tiltag vil forudsætte, at 
samtlige Samråd tilslutter sig et eventuelt klyngeinitiativ på omhandlede område. 

 
5) Eventuelt og herunder afsluttende projektøkonomi. 

Det udsendte materialer vedrørende projektets afsluttende økonomi blev taget til 
efterretning.  

 
6) Næste møde 

14. januar 2019, kl. 10.00 – Tylstrup Hallen. 


