
 

 

       

 

 

 

Rundt om HAMMER BAKKER 

 

Referat fra bestyrelsesmøde: torsdag den 19. november 2020, kl. 16.30. 

Sted: Langholt Hallen.   

Tilstede: Lasse, Finn, Klaus, Lisbeth, Andy, Jørgen, Jeanette og Lone     

 

1. Godkendelse og opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 27/8.2020.   

Rettelse … Finn påpeger, at Projekt Hammer Ringen IKKE arbejder med trinbræt i deres 

gruppe. Det må de byer, der har interesse i det, selv gøre.  

 

2. Siden sidst: 

 Hammer Bakker Naturråd har afholdt kvalificeringsworkshop den 7. september 2020 

for drøftelse af forskellige udfordringer i relation til den kommende Friluftsplan. Det kan 

i den sammenhæng oplyses, at Friluftsplanen forventes færdiggjort i uge 46.  

Det forventes, at Friluftsplanen foreligger godkendt i løbet af få uger. 

Friluftsplanen danner bl.a. grundlag for mødestedernes placering og hvilke områder, 

der må benyttes til forskellige friluftsmuligheder.  

Aalborg Kommune, Lodsejersammenslutningen og mødestedsgruppen er nået til 

enighed om 3 ”steder vi mødes”.  

 Der har været afholdt møde med Sundheds- og Kulturforvaltningen vedrørende 

tidligere aftalte fundraisingaktiviteter. Det blev på mødet aftalt, at eventuelle konkrete 

aktiviteter indtil videre aftales individuelt mellem respektive samråd og forvaltningen. 

Lars fra Sulsted og Lasse har holdt møde med Jane Tange, og konklusionen blev, at 

Jane stiller sig til rådighed for foreninger med hjælp og informationer – såvel 

individuelt eller gruppevis.   

 

3. Status på igangværende udviklingsaktiviteter. 

 Frugthaverne omkring Hammer Bakker: Den nedsatte projektgruppe har afsluttet 

målsatte udviklingsaktiviteter samt udarbejdet regnskab og evalueringsrapport til 

forvaltningen. Gruppen har tillige meddelt, at de ønsker at videreføre arbejdet med nye 

initiativer samt opfølgning på de etablerede frugthaver.  

Frugthaveprojektet er afsluttet og afrapporteret – også Langholt 

 Tårnet i Hammer Bakker:  Det er oplyst, at bestyrelsen bag Vandtårnet har modtaget 

tilsagn om støtte på 1 mio.kr. fra såvel Realdania som Nordea-fonden til realisering af 

udviklingsprojektet. Endvidere har ROHB i februar 2020 meddelt forvaltningen, at 



 

 

bestyrelsen kunne tilslutte sig, at 250.000 kr. af de afsatte kommunale midler på 1. 

mio.kr. til klyngeudvikling blev frigivet til Vandtårnets udviklingsarbejde.  

Tårnet mangler lige de sidste midler for at være i mål. De er godt på vej, og det er et 

meget spændende projekt, som bliver attraktiv for mange målgrupper.   

 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) Konsulentgruppens midtvejsskitser til ”STEDER VI 

MØDES” i Hammer Bakker. 2) Referat fra møde mellem Aalborg Kommune, 

Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker, konsulentgruppen og ROHB. 3) Skrivelse 

vedrørende frigivelse af midler til yderligere konsulentbistand. 

I stedet for det først påtænkte mødested, er planen nu at lave 3 ”steder vi mødes” 

fordelt i skoven. Målet og begrundelsen for nævnte projektændring er, at vi dermed 

sikrer, at besøgstrykket bliver fordelt på et større område i Hammer Bakker. Så i stedet 

for ”mødestedet”, er det nu ”steder vi mødes” 

Der er beskrevet en Portal ved indgangen til skoven fra Vodskov siden, ombygning af 

den allerede eksisterende shelterplads og et ”stille” sted ved Sulsted kirke. 

Ved shelterpladsen skal vejen gøres tilgængelig. Der forventes etableret vand på 

stederne. Der arbejdes på løsninger til cykelopbevaring, El cykel opladning, luft og 

andre småting 

 😊 Projektet ser lovende ud. Der er fundet flotte og fornuftige løsninger, der gør, at 

alle de forskellige ønsker, kan tilgodeses bedst muligt. Processen har været lang og til 

tider meget krævende, men alle tror det lykkedes. Det er endvidere målet, at det 

færdige byggeri såvel ejer- som driftsmæssigt overgår til Aalborg kommune. 

De projektmæssige ændringer har medført merudgifter til konsulenthjælp, hvorfor 

Sundheds- og Kulturforvaltningen efter ansøgning har frigjort de nødvendige midler.  

 Hammerringen – transport og færdsel: Finn orienterer om såvel status på arbejdet i 

projektgruppen for Hammerringen som handleplan og økonomidisponering 

fremadrettet. 

Gruppen har store ambitioner, men fandt det tidsmæssigt nødvendigt, at 

projektopgaven blev omdefineret og fokuseret. I den sammenhæng blev det fra 

bestyrelsen tilkendegivet, at vi fandt det vigtigt, at gruppen af sikkerhedsmæssige 

hensyn ville opprioritere indsatsen for at sikre bedre cykelmuligheder rundt om 

Hammer Bakker. Det er ligeledes vigtigt, at der bliver skabt forståelse og politisk 

bevidsthed om behovet for udbygning af cykelstier og andre vejindretninger, der 

fremmer motion, mobilitet og sikkerhed. Stierne i skoven bliver formentlig defineret af 

friluftsplanen. 

Der blev i den sammenhæng aftalt, at gruppen skulle omdefinere, beskrive og 

synliggøre deres prioriteringer. Dette kan måske også medvirke til, at det er nemmere 

at få flere til at indgå i udviklingsarbejdet. Finn aftaler det videre forløb med 

udviklingsgruppen.  

Der forestår således en beskrivelse af gruppens mål og opgaver, der efterfølgende 

deles på alle de medier, vi har til rådighed. 

 

 Kommunikation: Gruppen har afslutte det målsatte udviklingsarbejde med en ny 

kommunikationsstruktur samt udarbejdet regnskab og evalueringsrapport til 

forvaltningen. Kommunikationsudvalget fortsætter det driftsorienterede arbejde, idet 

bestyrelsen drøfter nye tiltag og gruppens sammensætning.  

Det er en solid gruppe, der nu er i gang med at videreudvikle hjemmesiden. 



 

 

Der arbejdes på at virksomheder kan få ”visitkort” på siden mod betaling. Det skal 

være med til at sikre økonomien til driften af siden. Denne aftale skal dog først 

godkendes af Aalborg kommunes jurister. Det blev på mødet gjort opmærksom på, at 

klyngens vedtægter mangler på hjemmesiden. Yderligere blev det oplyst, at 

kommunikationsgruppen har afsluttet det oprindelige fastlagte udviklingsarbejde og 

afrapporteret til forvaltningen.   

 

 

4. Økonomi. 

 Økonomistatus for 2020.  

Jeanette har sendt opkrævning ud til samrådene. 

Hovedkontoen er i plus på ca. kr. 20.000 

Lasse har bedt om en udbetaling fra kommunen på kr. 50.000, som er på vej  

 Status på udviklingsaktiviteterne og frigjorte midler fra den kommunale tilskudsramme 

på 1 mio.kr.  

Der er stadig kr. 521.000, - tilbage i den kommunale pulje til udviklingsarbejde i 

klyngen. Vi skal i tænkeboks og finde på nye spændende ideer og 

udviklingsmuligheder. Noget som er til gavn og glæde for flest mulige i klyngen 

Kultur? musik?  Lave noget fælles for idræt – skole? eller?  

Vi kommer alle med 2 nye ideer til næste møde 

 

5. Drøftelse af tiltag i relation til Aalborg Kommunes nye landdistriktspolitik 2020.  

       Det er vigtigt vi står sammen i klyngen og sammen i samarbejdet med kommunen. 

       Der skal afholdes møde i samrådsgruppen nord – sammen er vi stærkere 

Lasse pointerer, at det er vigtigt, at alle aktører i vores lokalområde søger landdistriktsmidler til 

nye projekter - også de lidt større - der koster mere end kr. 100.000, - 

 

6. Næste møde og herunder fastlæggelse af generalforsamling.  

Planlægning af generalforsamling er udskudt til næste møde. 

Næste møde 4/2-2021 kl. 17.00 til 20.00 i Sulsted – med spisning  

Jørgen vender tilbage med lokalitet. 

 

 

7. Eventuelt.   

Der bør være en ordstyrer, der kan hjælpe os gennem dagordnen uden en masse 

forstyrrelser. 


