
 

 

       

 

 

Referat 

Rundt om HAMMER BAKKER 

 

Bestyrelsesmøde: torsdag den 27. august 2020, kl. 16.30. 

Sted: Tylstrup Hallen.    

Tilstede: Lasse, Finn, Klaus, Jeanette, Lars, Andy og Lone 

Afbud : Jørgen og Lisbeth    

 

1. Godkendelse og opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 14/1.2020 samt 

annulleringen af bestyrelsesmødet den 14. marts 2020 (COVID-19).  

GODKENDT 

 

2. Siden sidst: 

 Hammer Bakker Naturråd og herunder igangværende arbejde med 

udarbejdelse af en Friluftsplan for HAMMER BAKKER.  

Pga. Covid-19 har der ikke være afholdt møder. Der er planlagt en workshop 

den 7/9.  Der blev orienteret om, at Aalborg Kommune har igangsat arbejdet 

med udarbejdelse af forslag til såvel en Naturplan som en Friluftsplan. Det er 

kommunens forventninger, at førnævnte planer foreligger inden udgangen af 

september 2020. 

 

 I samspil med Vodskov Avis er det aftalt, at avisen i en artikelserie vil 

omtale igangværende udviklingsaktiviteter i Rundt om HAMMER BAKKER  

Vodskov Avis er en god samarbejdspartner, der med glæde har bragt vores 

velskrevne artikler. Husk at bruge Vodskov Avis, de vil gerne have nyheder 

fra lokalområdet ROHB. 

 

 Det planlagte fundraisings kursus er desværre aflyst grundet for lille 

tilslutning. Vi forsøger i et samarbejde med forvaltningen at tilrettelægge et 

alternativt tiltag.  

Et nyt møde planlægges af Lasse og Lars i samarbejde med Jane fra Aalborg 

Kommune 

 

 COVID-19 konsekvenserne. 



 

 

Nærmest alt var på pause, men grupper og udvalg er ved at være i gang 

igen. 

3. Status på igangværende udviklingsaktiviteter. 

 1) Frugthaverne omkring Hammer Bakker. 

Frugthaverne er afsluttet, og har lavet afregning med Aalborg Kommune. 

Nogle fra gruppen arbejder videre med sansehaver, insekthoteller osv. Det 

bliver nyt selvstændigt projekt 

 

 2)Tårnet i Hammer Bakker.  

Foreningen bag Vandtårnet arbejder fortsat på at Vandtårnet fra 1939 skal 

omdannes til et oplevelsestårn med fokus på formidling og udsigt over 

området og Limfjorden. Projektet er også en del af ROHB, og forvaltningen 

har via tilskudsmidlerne givet titsagt om anvendelse af 62.500 kr. til 

udarbejdelse af nødvendige brandplaner. Senest har Realdania i 

Underværkskampangen bevilget 1 mio.kr. til gennemførelse af projektet.  

 

3) Natur og Bevægelse og herunder MØDESTEDET.  

Der er afholdt et møde efter Covid-19. Der afventes rapport og forslag fra 

konsulentvirksomheden Urban Goods og LYTT-arkitekter. Alle der bor rundt 

om Hammer Bakker vil gerne beskytte skoven, men også gerne benytte den. 

Der er ønske om mere tilgængelighed, guidede ture, mødested, toiletforhold 

osv. Placeringsforslag til mødested/mødesteder forventes uge 35. 

Naturplanen er færdig, men ikke frigivet, afventer Friluftsplanen. 

Lasse sender rundt straks han modtager noget. 

 

4) Hammerringen – transport og færdsel.  

Gruppen har været ramt af corona krisen, men der arbejdes videre. Gruppen 

mangler repræsentanter fra vestsiden af klyngen. Finn oplyste, at 

projektgruppen - med baggrund i Aalborg Kommunes udsendte opråb om 

initiativer til udvikling af en ny cykelpolitik – har genfremsendt gruppens 

forslag til mobilitetsfremmende initiativer i og rundt om HAMMER BAKKER. 

Forslaget omhandler såvel veje, cykelstier, skovstier samt forbedrede 

kortoversigter, der alt sammen kan medvirke til at fremme mobiliteten 

mellem byerne rundt om HAMMER BAKKER. Projektgruppens 

mobilitetsfremmende tiltag (principskitse) er ligeledes sendt til 

Lodsejersammenslutningen for orientering og udtalelse. Der har været 

kontakt med NT – som i samarbejde kan hjælpe med at uddanne nogle lokale 

ambassadører, så alle kan få glæde af de tilbud der allerede er mulige. Der 

skal overvejes, hvordan vi får de bevilligede penge ud og arbejde for 

Trinbræt – hver by sin kamp, men klyngen er enige om, at det er en særdeles 

god ide med trinbræt. Det ønskede scenariet er, at der etableres 3 – et i 

Vestbjerg, Sulsted og Tylstrup. 

 



 

 

5) Kommunikation. 

Hjemmesiden er godt på vej, der mangler dog fortsat en klynge redaktør 

Der bliver lavet skabeloner, der kan bruges på infoskærmene. Der er åbnet op 

for at der kan tilkøbes ekstra skærme i byerne. De skal finansernes og driftes 

af byen. Informationen medførte en god snak om or4ganisering, anvendelse 

og manglende stof og synlighed af initiativer, der har interesse for alle byer i 

klyngen. I snakken blev det fremlagt konkrete eksempler på 

problemstillinger, som bliver medtaget til drøftelse i 

kommunikationsgruppen. Som afslutning blev aftalt, at 

kommunikationsgruppen overvejer organiseringen og eventuelle 

uddannelsesmæssige tiltag, der kan medvirke til en styrket kommunikation.  

 

4. Økonomi. 

 Revideret regnskab for 2019.  

Godkendt 

Det blev vedtaget, at kontingent fortsat er 1000,- pr samråd. 

 

 Status på udviklingsaktiviteterne og frigjorte midler fra den kommunale 

tilskudsramme på 1 mio.kr. 

 Lisbeth har fremsendt en oversigt over tilsagn/forbrug af den kommunale 

bevilling. Oversigten er vedhæftet referatet som bilag 

 

 Konsulentaftale med Urban Goods og Møller og Grønborg vedrørende 

MØDESTEDET – 250.000 kr. Evt. frigørelse af kommunale midler til yderligere 

procesaktiviteter. 

Der blev orienteret om den indgåede aftale med konsulenterne i projektet for 

MØDESTEDET. Herudover blev det aftalt, at vi søger forvaltningen om 

frigørelse af midlerne til medfinansiering af mødestedet – 50.000 kr. 

 

 Generel drøftelse af udgiftsniveauet til gennemførelse af projekt- og 

mødeaktiviteter.   

Drøftelse af udgifter til mødeafholdelse. Da der ikke er søgt penge til dette, 

må udgiften som hovedregel blive i grupperne. Møderne holdes primært i 

klublokaler og haller, for at holde udgiften nede. Større og længere møder 

kan indeholde forplejning. 

 

5. Generalforsamlingen 2020 var planlagt til afvikling i april, men blev annulleret pga.. 

COVID-19 situationen.  

 Med tilsagn fra Samrådene udsættes generalforsamlingen til 2021.   

Vedtaget 

 Orientering og beretning lægges på hjemmesiden.  

Lasse sørger for dette 



 

 

 Med henblik på at sætte nye mål kunne vi overvejelse at afholde et 

statusmøde med deltagelse af bestyrelse og projektgrupperne.   

Grundet igangværende aktivitetsniveau tages der ikke yderligere initiativer. 

 

6. Orientering om Aalborg Kommunes nye landdistriktspolitik 2020 og herunder 

organiseringen med Landdistriktsudvalget og distrikter. 

Samrådene er inviteret til møde 10/9 i Vodskovhallen, hvor kommune 

orienterer om Landdistriktspolitikken. Invitationen er sendt til samrådene. 

Referaterne fra Landdistriktsudvalget sendes til samrådene og bestyrelsen. 

   

7. Næste møde. 

19/11-2020 kl. 16-30 i Langholt 

 

8. Eventuelt.   

Lasse er med i Landdistriktsudvalget. Landdistriktsudvalget kan lave 

indstillinger til Sundhed og Kulturforvaltningen., både til store og små 

projekter. Det er dog politikkerne, der bestemmer. Der bliver snart åbnet op 

for nye puljer - 3,9 Mill 

 

Det er tidligere blevet drøftet, hvor stort samråds distriktet er. Vadum, 

Hvorup og Hvorupgård hører også til her i distrikt 5. Jeanette informerede 

om, at Tylstrup har haft besøg af Nabo go, som er en ny mulighed for 

samkørsel. Der er pt pilotprojekt i Tylstrup og Vestbjerg. Det er NT, der står 

bag appen og projektet. Link skal på facebooksiden, info skærmene og 

hjemmesiden. 

 

Andy bringer jordfonden på banen, han mener at kommunen nu vil bruge 

pengene på Almennyttige boliger. LAK (Leo Helmer) er på sagen. 

 

 

Forstået, fortolket og skrevet af Lone Sudergaard 


