
       
 
 
Rundt om Hammer Bakker 
 
Styregruppemøde – Tylstrup Hallen – mandag den 14. januar 2019, kl. 10.00. 
 
 

Referat:  
 

1) Siden sidst  
 Ingen bemærkninger. 

 
2) Status på igangværende udviklingsprojekter.  

 Sundhed- og Kulturudvalgets stillingtagen til udmøntning af den 
kommunale bevilling på 1 mio. kr.  
Der henvises til vedhæftede beslutningsreferat fra Sundhed- og Kulturudvalgets møde den 
12. december 2018. 

 Status på det igangværende arbejde i udviklingsgrupperne. 
1) De 7 frugthaver: Klar til etablering af de skitserede frugthaver men afventer endelig 

udmeldelse/godkendelse fra Park og Natur. 
2) Hammer Bakker Ringen: Arbejder på gennemførelse af en workshop i første kvartal 

2019.  
3) Natur og bevægelse: Arbejder med konkretisering af projektet. 
4) Kommunikation: Afventer udmelding på projektmangler fra Aalborg Kommune. 
5) Vandtårnet i Hammer Bakker: Arbejder med projektudvikling og økonomi for 

gennemførelse af projektet.  
 Skal styregruppen tage nye initiativer.  

Ingen bemærkninger. 
 

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

 Udkast til vedtægter for RUNDT om HAMMER BAKKER. 
Nedennævnte ændringer blev bl.a. med baggrund i forslag fra Vodskov Samråd aftalt: 
- §6: beskrivelsen projektet omformuleres. 
- §8: bestyrelsen består af 9 personer – 6+3 – fastholdes. 
- §8: det er formanden, der tegner bestyrelsen i alle forhold – omformuleres og udvides. 
- §9: afsnittet ”penge til den daglige drift kan søges ved Aalborg Kommune” – udgår.  
- §9: afsnittet ”Ved foreningens opløsning …” – udgår. 



- §12: afsnittet ”Hvis der ved projektets opløsning …” omformuleres således, at Aalborg 
Kommune erstattes af ”i klyngens område. 

-  
 Høring af Samrådene vedrørende vedtægtsudkast. 

De omhandlede vedtægter har været til høring i Samrådene. Indkomne bemærkninger blev 
drøftet, og styregruppen tog stilling til hvilke ændringsforslag, der skulle indarbejdes i det 
endelige forslag til vedtægter.      

 Drøftelse af klyngens fremadrettede økonomi herunder kontingenter. 
Styregruppen besluttede: 1) Der udarbejdes et forslag til driftsbudget, der begrundes og 
bygger på samlede udgifter på 21.000 kr. Finansieringen søges opnået via medlemstilskud 
fra Samrådene 6x1000 kr. samt et ”Samrådstilskud” fra Aalborg Kommune på 15.000 kr. 
Lasse tager – og inden den stiftende generalforsamling - kontakt til forvaltningen v/Erik 
Kristensen for drøftelse af tilskudsmulighederne.  

 Indkaldelse til stiftende generalforsamling i ROHB.  
Det blev besluttet, at der indkaldes til stiftende generalforsamling onsdag den 10. april 2019, 
kl. 19.00 i Tylstrup Hallen. Generalforsamlingen synliggøres i Vodskov Avis og på 
samrådenes hjemmesider.  

 Eventuelle indstillinger fra styregruppen herunder Aalborg Kommunes 
deltagelse i foreningens arbejde. 
Til brug for den kommende bestyrelse for ROHB anbefaler styregruppen, at Sundhed- og 
Kulturforvaltningen får tilbudt en observatørpost i den nye bestyrelse.  
 

4) Høring af Aalborg Kommunes nye mobilitetshandlingsplan.  
 I relation til Aalborg Kommunes forslag til mobilitetshandlingsplan har styregruppen indsendt 

høringssvar til Trafik og Veje.   
 

5) Eventuelt.  
 Lisbeth orienterede om planlagte mødeinitiativer vedrørende inputs til den nye 

landdistriktspolitik for Aalborg Kommune.   
 Med baggrund i forskellige drøftelser besluttede styregruppen at arbejde videre med 

eventuelle tiltag til koordinerende aktiviteter på musik- og kulturområdet.  

6) Næste møde. 
 20. marts 2019 kl. 10.00 – Tylstrup Hallen. 


