Referat ROHB møde den 7.5.2019
Deltagere: Lasse, Lone, Jeanette, Finn, Klaus, Jørgen og Andy
Afbud:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Gennemgang af sidste referat
Godkendt og underskrevet

3. Konstituering af bestyrelsen

Formand – Lasse – indkalder til møder og udsender dagsorden senest en ugen inden
Sekretær – Lone - På betingelse af Lasse laver alt andet end referater
Kasser - Jeanette

4.Sundheds- og kulturforvaltningens deltagelse i bestyrelses møde

Vi aftale at Lisbeth skulle inviteres med fremover
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5. Foreningsregistrering, bankoprettelse og tilskudsforhold

Jeanette opretter cvr + bank og beder kommunen om det tilskud som vi er blevet lovet fra
AAK – ( 3 x 10.000 )
Alle 6 samråd skal betale 1000,- om året
Jeanette sender regningerne ud når bankkonto er klar

6. Status på igangværende arbejde

Kommunikationsgruppen har afventet godkendelse fra kommune, men er nu tæt på at
kan komme videre med hjemmeside og info skærme
Der er øremærket kr. 100.000,Hammer Gode Råvarer – Frugthaverne er tæt på virkelighed
Der er første spadestik den 29/5 kl 11.30 i Grindsted – Mads Duedahl
Har søgt om kr. 150.000,- - som er klar til udbetaling
Tilgængelighedsgruppen
Ring Hammer Bakker – arbejder med at løse de geografiske udfordringer der er
omkring Klyngen - der arbejdes på et kørsels fællesskab
Der er har været afholdt workshop i Vodskov Hallen - med 26 deltagere – Aalborg
kommunes teknologi og digitaliserings afd deltog.
Carina fra Langholt har meldt sig til gruppen, der mangler deltagelse fra Grindsted –
Uggerhalne – Tylstrup – Brændskov
Der er øremærket kr. 250.000,Vandtårn
Der er øremærket kr. 250.000,Natur og Bevægelse
Arbejder på at finde et mødested i Hammer Bakker der kan videre udvikles.
Der er øremærket kr. 250.000,-

De øremærkede penge bliver kun udbetalt, hvis grupperne opfylder de krav som
kommune har.
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7.Hammer Bakker Naturråd ( By og landskabsforvaltningen)

Der skal holdes møder med Lodsejere, interessegrupper, AAK og formanden for
ROHB er inviteret med.

8. Aalborg Kommune – Landdistriktspolitik

Vi har mulighed for at give vores mening til kende som Klynge, da vi repræsenterer
ca. 10.000 borgere
Det kan være i forhold til:
Erhverv – arbejdspladser
Skole – pasningsordninger
Bosætning – byplanlægning – kvotebyggeri
Det gode liv i landsbyerne – fra vugge til grav
Det skal være nemmere at være frivillig
Det skal være emner give mening og være emner der forlænger samrådsarbejdet
9. Mødeplanlægning

Der er aftalt møde 29/8 kl. 19.00 i mødelokalet Langholt Hallen
Og den 29/10 kl. 16.30 – 17.45 i Vestbjerg – nærmere info følger

10. Eventuelt

Klaus Fossing gjorde opmærksom på at han er Næstformand i Lodsejerforeningen.
Vi blev enige om at dette ikke pt ikke er problematisk, og hvis der opstår noget, må vi tale os til
rette
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