
       

Rundt om HAMMER BAKKER 

Referat fra  

Bestyrelsesmøde: tirsdag den 17. august 2021 

Rytterstuen på Toftegaard, Toftegårdsvej 18, 9381 Sulsted     

 

1. Godkendelse og opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 27/4.2021.   

 

Godkendt 

Fremhævet: Sundheds- og Kulturforvaltningen har godkendt bestyrelsens indstilling om en 

bevilling på 25.000 kr. til projekt Vandtårnet til tegningsmateriale. 

Projektet med cykelstien mellem Vestbjerg og Vodskov er videresendt til støttegodkendelse i 

Vejdirektoratet.  

  

2. Status på igangværende udviklingsaktiviteter. 

 

➢ Frugthaverne omkring Hammer: I overensstemmelse med drøftelserne på sidste 

bestyrelsesmøde vedrørende opfølgende tiltag i de nedsatte udviklingsgrupper har gruppen 

for ”frugthaverne” fremsendt beskrivelse og overslag over medfølgende økonomi for 

gennemførelse af ønskede initiativer. Beløbet andrager ca. 18.300 kr., som Sundheds- og 

Kulturforvaltningen har bevilliget via de afsatte midler til landsbyklyngen ROHB.  

 

Midlerne skal bruges til pavilloner, borde, stole og flipover. Det er materialer, der skal 

benyttes ved arrangementer i Frugthaverne. Udstyres kan også lånes af andre foreninger 

o.l. i tilknytning til klyngens arbejde. Der kommer nærmere oplysninger om, hvem der står 

for udlån af disse.  

 

➢ Tårnet i Hammer Bakker:  Det er oplyst, at bestyrelsen for Vandtårnet har ansøgt 

Sundheds- og Kulturforvaltningen om godkendelse af, at der via Landsdistriktsmidlerne 

gives tilsagn om støtte på 500.000 kr. til restfinansiering og dermed realisering af 

ombygningsprojektet.  

 

Der arbejdes videre med at få projektet færdiggjort for endelig tilskudsgodkendelse. 

Landdistriktsudvalget har endnu ikke taget stilling til omhandlede ansøgning. Et godt projekt 

– som forhåbentligt snarest kan realiseres.  

 

➢ Natur og Bevægelse og herunder MØDESTEDET: Som statusorientering og til brug for 

drøftelserne af det videre udviklingsarbejde i projektgruppen for mødestedet er følgende 

bilag vedhæftet – 1) Revideret projektbeskrivelse fra virksomheden RABØLLE. 2) 

Tilsagnsskrivelse fra Friluftsrådet om støtte til realiseringen af mødestedsprojektet. Det skal 

i den sammenhæng oplyses, at projektgruppen af tidsmæssige årsager har besluttet at 



etapeopdele mødestedsprojektet således, at ombygningen af Shelterpladsen gennemføres 

først.   

 

Næste fase er et aftalt møde den 23/8.2021 med deltagelse af By- og 

Landsskabsforvaltningen (Svend Lassen), hvor et foreliggende og revideret projektforslag 

skal drøftes i relation til de foreliggende fredninger. Når dette er på plads, bliver der afholdt 

nyt møde i udviklingsgruppen for drøftelse af det videre forløb. Til trods for et andet 

grundlag for projektansøgningen har Friluftrådet positivt tilkendegivet, at man forsat gerne 

støtter projektet.  

 

➢ Mobilitet og tilgængelighed: Som tidligere meddelt, har By- og Landskabsforvaltningen i 

juni ansøgt Vejdirektoratet om tilsagn om støtte til realiseringen af cykelstien mellem 

Vodskov og Vestbjerg. Vi håber, at omhandlede cykelstiprojekt vil blive prioriteret.  

 

Punktet er udsat, da Finn ikke deltog i dagens møde. 

 

  

➢ Kommunikation: Udviklingsgruppen har møde den 16. august 2021, hvorfor der vil blive 

orienteret om eventuelle nye initiativer på bestyrelsesmødet.  

 

Med baggrund i drøftede udviklingsmål for kommunikationsplatformen har arbejdsgruppen 

udarbejdet et overslag over investeringer, der ønskes anvendt på udvikling af hjemmesiden 

og facebook. Det skal i den sammenhæng præciseres, at omhandlede overslag 

indholdsmæssigt er baseret på engangsudgifter, der har til formål at fremme forenings-

anvendelse og funktionalitet. Foruden førnævnte investeringsoverslag har gruppen arbejdet 

med at sikre, at der for kommunikationsplatformen kan skabes et økonomisk driftsgrundlag 

uden kommunal støtte. Med nævnte forudsætninger blev det yderligere oplyst, at 

arbejdsgruppen overvejer mulighederne for at udvikle og etablerer en erhvervsdatabase og 

det blev i tilknytning hertil aftalt, at arbejdsgruppen konsulterer Vodskov Erhvervsforening 

for en bæredygtig vurdering af initiativet. Til sidst blev det oplyst, at arbejdsgruppen har 

drøftet forskellige organisatoriske omstruktureringer, hvor Henrik (by-redaktør i Vestbjerg) 

har tilkendegivet, at han gerne indgår i nævnte strukturmæssige overvejelser.  

 

Som afslutning på dette punkt godkendte bestyrelsen, at formanden i relation til de 

resterende ”klyngemidler” sonderer de tilskudsmæssige muligheder med Sundheds- og 

Kulturforvaltningen.  

 

 

3. Sundheds- og Kulturudvalgets afsatte tilskudsramme til klyngesamarbejdet.  

Som meddelt på sidste bestyrelsesmøde har Sundheds- og Kulturudvalget meddelt 

godkendelse af, at der til brug for forskellige udviklingsinitiativer er frigjort ca. 500.000 kr. af de 

afsatte midler på 1 mio. kr. Med det som baggrund besluttede vi på nævnte møde at indhente 

oplysninger om udviklingsgruppernes igangværende aktiviteter og herunder en vurdering af 

forventet økonomibehov til realisering af initiativerne.  

På mødet orienterer formanden om udviklingsgruppernes tilbagemelding, og bestyrelsen 

drøfter og prioriterer de resterende tilskudsmidler fra Sundheds- og Kulturudvalget til 

klyngesamarbejdet ROHB.  

 



Formanden orienterede om tilbagemeldingerne fra udviklingsgrupperne, og det blev besluttet, 

at der af hensyn til beslutninger om eventuelle nye tiltag skabes et klart overblik over 

Sundheds- og Kulturforvaltningens restbevilling til klyngesamarbejdet. Nævnte overblik 

formidles snarest til bestyrelsen.  

 

4. Planlægning af generalforsamlingen.  

På mødet vil vi gennemgå og tage stilling til følgende emner for generalforsamlingen den 9. 

september 2021 i Langholt: 

➢ Generalforsamlingsindkaldelse der er formidlet til Samråd, medlemmer af 

udviklingsgrupperne og ROHB-hjemmeside (bilag). 

➢ Mail til Samrådene for bestyrelsesindstillinger og forslag til vedtægtsændring.  

➢ Bestyrelsens beretning – som formidles til Samråd, medlemmer af udviklingsgrupperne og 

hjemmesiden (bilag).  

➢ Forslag til dirigent og valgene jfr. vedtægterne.  

➢ Regnskab for 2020 og budget 2021 (bilag).  

 

Bestyrelsen gennemgik dagsorden for generalforsamlingen og herunder: afvikling, beretning, 

dirigent (Ole Faaborg), valg og forslag til vedtægtsændringer. Endvidere blev det aftalt, at der 

indrykkes en annonce om generalforsamlingen i Vodskov Avis. Afslutningsvis blev det 

besluttet, at beretningen skal formidles på hjemmesiden (Lone).  

 

 

5. Nye tiltag herunder eventuelle tiltag i relation til det kommende kommunevalg.  

 

Vi aftalte, at ROHB - som udgangspunkt - ikke tager initiativer i relation til afvikling af et 

eventuelt fælles kommunalt vælgermøde, idet det var vurderingen, at der er taget initiativer i 

byerne. Men afhængig af den videre udvikling i cykelstiprojektet mellem Vodskov og Vestbjerg 

kunne det måske være aktuelt, at ROHB tog nogle initiativer til et vælgermøde, der 

dagsordensatte cykelstierne omkring bakkerne.   

Det blev yderligere oplyst, at nogle medlemmer af frugthaveprojektet har ønsker om et 

kommende projekt vedrørende en sansehave.  

 

6. Næste møde. 

  

2/11-2021 kl. 17.00 i Tylstrup Hallens cafeteria  

 

7. Eventuelt. 

Hvad gør vi for at styrke fællesskabet i hele klyngen? 

Fælles idrætsdag for skolerne? 

Fælles kulturforening, musik og foredrag? 

Hvad gør vi med ringen rundt om Hammer Bakker. Cykelstien mellem Vodskov og Vestbjerg 

kommer forhåbentlig, men hvad med sikker sti/vej fra Langholt og stykket mellem Grindsted og 

Sulsted. 

Vi fik status på økonomien i klyngen. 

  

 

Skrevet af Lone Sudergaard 


