
Referat       

Rundt om HAMMER BAKKER 
 
Bestyrelsesmøde: onsdag den 12. januar 2022, kl. 17.00. 
Sted: Klaus Fossing, Virkelyst 10, Nørresundby.    
 
Tilstede: Lisbeth, Andy, Klaus, Jørgen, Finn, Henrik, Lasse og Lone 
 
Dagsorden 
 
1. Godkendelse og opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 2. november 2021.   

 
Alt ok  

 
2. Status på igangværende udviklingsaktiviteter. 

 
 Frugthaverne omkring Hammer: 

Udviklingsgruppen har i den seneste tid arbejdet med at arrangere forskellige sociale aktiviteter i tilknytning til 
frugthaverne. Desværre er alle initiativer udsat på grund af Corona situationen.    
 
Der er indkøbt pavilloner, borde, stole osv. til brug ved kommende arrangementer. Det pågældende udstyr er 
til rådighed for alle udvalg og Samråd fremadrettet. Udviklingsgruppen arbejder på nye undergrupper – 
svampeture – sansehaver og andet. 
 

 Tårnet i Hammer Bakker: 
Det forventes fortsat, at bestyrelsen for Tårnet i Hammer Bakker snarest vil fremsende ansøgning om tilskud 
til ombygning af TÅRNET til Sundhed- og Kulturforvaltningen, idet Landdistriktsudvalget på givne 
forudsætninger vil støtte projektet.   

Det blev yderligere oplyst, at forvaltningen havde anbefalet bestyrelsen for Vandtårnet, at man grundet 
stigende priser i byggebranchen gennemførte en pristjek, for herigennem at kunne sikre niveauet for en 
tilskudsansøgning.  

 Natur og Bevægelse og herunder MØDESTEDET:  
Bestyrelsen er løbende blevet orienteret om igangværende tiltag vedrørende udskiftning af bålhytten på 
Shelterpladsen.  

Projektgruppen har senest afholdt møde den 13. december 2021, hvor gruppen kunne konstatere, at der 
foreligger accept på etablering af bålhytten fra alle ejere og aktører i Hammer Bakker, hvilket omfatter: 
Danmarks Naturfond, Aalborg Kommune, Friluftsrådet og Lodsejersammenslutningen for Hammer Bakker. 
Endvidere har Fredningsnævnet for Nordjylland senest og med baggrund i det foreliggende skitsemateriale 
meddelt godkendelse af projektet.  

Til bestyrelsens orientering vedhæftes senest opdaterede tilbud fra virksomheden RABØLLE, og det kan i til 
orientering oplyses, at projektgruppen for mødestedet godkendte det endelige projekt og tilhørende økonomi 
for etableringen af bålhytten på Shelterpladsen. Det kan i den sammenhæng oplyses, at den samlede 
projektøkonomi er opgjort til ca. 350.000 kr., og at finansieringen vil fremkomme via Friluftsrådet, Lokale- og 
Anlægsfonden og Aalborg Kommune. 

Projektgruppen har tidligere besluttet at opdele de målsatte faciliteter i 3 etaper, og hvor bålhytten er 1. etape. 
Med hensyn til den kommunale medfinansiering blev det aftalt, at emnet drøftes med forvaltningen, idet det vil  

 



være ønskeligt, at der fortsat er klyngemidler til brug for gennemførelse af etape 2 og 3. Afslutningsvis blev 
det tilkendegivet, at man fandt det ærgerligt, at projektgruppen ikke ønskede at fremme anskaffelse af 
hjælpemidler til cykelfolket.  

 Mobilitet og tilgængelighed: 
Der foreligger ikke nyt i ”sagen”, idet bestyrelsen tidligere er blevet orienteret om statens og Aalborg 
Kommunes støtte til etablering af cykelstien mellem Vodskov og Vestbjerg.  
 
Der har været nogle uoverensstemmelser i nogle samråd om at Klyngen stillingtagen til den 
overordnede projektplan for cykelstien mellem Vodskov og Vestbjerg, hvorfor det endnu engang 
blev konkluderet, at klyngesamarbejdet ROHB støtter op om Aalborg Kommune og Politiets 
anbefalinger.  
 
Det blev endvidere aftalt, at projektgruppen – med baggrund i de positive resultater fra etableringen 
af cykelstien mellem Vodskov og Vestbjerg – tager fat på øvrige dagsordensatte mobilitetsprojekter: 
1) Vejen og cykelstien mellem Sulsted og Grindsted. 2) Stiforbindelsen til Langholt.   
  

 Kommunikation: 
På sidste bestyrelsesmøde besluttede vi forskellige tiltag til styrkelse af klyngens kommunikationsværktøjer 
og herunder etableringen af en brugerfinansieret erhvervsdatabase.  
 
Med det som baggrund har klyngen efterfølgende ansøgt Sundheds- og Kulturforvaltningen om tilskud til 
ovennævnte kommunikationsforbedringer, og tilskudstilsagn er vedhæftet til orientering.   
 
Gruppen er blevet tildelt midler til arbejdsplanerne, Lone og Henrik sætter de forskellige ting i gang. 
Appen med kort over Hammer Bakker skal udvikles i samarbejde med Finn og Peter Pedersen fra Aalborg 
kommune  
 
Julekonkurrencen var en stor succes – cirka 6000 visninger på opslagene. 
 

3. Emner til drøftelse og beslutninger:  
 Bestyrelsens forslag til nye initiativer. 
 Afholdelse af møde med samrådene i klyngen for drøftelse af nye mål og indsatsområder.  
 Fastlæggelse af generalforsamlingen for 2022.  
 Aalborg Kommunes meddelelse om tilskudsmuligheder for ”kulturprojekt i nærområdet”.  

 
I forbindelse med generalforsamling den 21/4-2022 kl. 19.00 Kultur og Borgerhuset HAMMER 
BAKKER, skal alle samråd inviteres til et fællesmøde for drøftelse af det videre arbejde i klyngen. 
Det blev i den sammenhæng pointeret, at det er vigtigt, at klyngen orienterer om hidtidige mål og 
resultater. Alle samråd opfordres til at komme med ideer til nye arbejdsgrupper/initiativer til Klyngen. 
 
Som et eksempel på nye tiltag drøftede bestyrelsen mulighederne for at etablere en musik- og 
kulturgruppe, der kan samarbejde med klyngebyerne om sociale arrangementer og gerne med en 
repræsentant fra hver by.  
  

4. Bestyrelsens godkendelse og underskrivelse af: 
 Generalforsamlingens godkendte vedtægtsændringer. 

 
Underskrevet. 
 
 
 
 
 
 

 Bankoverførsel til ny kasserer – kontodokumentation. 
 
Underskrevet – Lone afleverer til Jeanette, som formidler videre til banken. 



Regnskab og diverse papirer afleveret til Jørgen 
  

5. Næste møde.  
 
24-3-2022 kl. 17 Kultur og Borgerhuset HAMMER BAKKER.  
 

6. Eventuelt.  
 

Intet.   


