
       
 
 
Rundt om HAMMER BAKKER 
 
Bestyrelsesmøde: onsdag den 24. marts 2022, kl. 17.00. 
Sted: Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER     
Til stede: Klaus, Jørgen og Lasse 
 
REFERAT:  
 
1. Godkendelse og opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 12. januar 2022.  

 
 Ingen bemærkninger. 

2. Status på igangværende udviklingsaktiviteter. 
 

 Frugthaverne omkring Hammer: 
Der er arrangeret guidet vandring til de gamle haver: 6. maj 2022, Kirkebakke Skovbrug. 
 
 Ingen bemærkninger. 

 
 Tårnet i Hammer Bakker: 

Det er aftalt, at bestyrelsen for Tårnet i Hammer Bakker afholder møde med Sundheds- og 
Kulturforvaltningen i denne uge vedrørende ansøgning om tilskud til ombygning af 
TÅRNET, idet det tidligere er meddelt, at Landdistriktsudvalget på givne forudsætninger vil 
støtte projektet.   

 Det blev supplerende oplyst, at Sundheds- og Kulturforvaltningen i relation til 
konkret tilskudsansøgning har forudsat, at der skal gennemføres en 
revurdering af de samlede byggeudgifter. Nævnte tiltag forudsætter 
konsulentbistand og hermed merudgifter, hvorfor klyngesamarbejdes formand 
fik bemyndigelse til at kunne godkende, at der - inden for restbevillingen til 
Vandtårnet – kan frigøres midler til nødvendige konsulentydelser.   

 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 kan det endvidere oplyses – dels, at der foreligger en godkendt 
byggetilladelse – og dels, at der foreligger støttetilsagn fra Friluftsrådet og Lokale- og 
Anlægsfonden på samlet 190.000 kr. Det kan i den sammenhæng oplyses, at den samlede 
projektøkonomi er opgjort til ca. 325.000 kr., og at finansieringen vil fremkomme via 
Friluftsrådet, Lokale- og Anlægsfonden og Aalborg Kommune. Det skal på mødet afklares, 
om Aalborg Kommunes restfinansiering skal søges frigjort via klyngemidler eller 
Landdistriktsmidler.   

Udviklingsgruppen vil endvidere blive indkaldt til møde primo april for endelig stillingtagen til 
projektets realisering. Herudover skal gruppen påbegynde drøftelserne om realiseringen af 
øvrige mødestedsprojekter: Porten og Kirkebakken.   

 Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til det foreliggende 
beslutningsmaterialer for udskiftning af bålhytten på Shelterpladsen, hvorfor 
udviklingsgruppen for MØDESTEDET på mødet den 7. april 2022 kan tage 
endelig stilling til gennemførelse af projektet.  
  

 Mobilitet og tilgængelighed: 
Med baggrund i statens og Aalborg Kommunes støtte til etablering af cykelstien mellem 
Vodskov og Vestbjerg har udviklingsgruppen foreslået By- og Landsskabsforvaltningen, at 
der afholdes et statusmøde for drøftelse af projektets tidsplan. Endvidere er det 
dagsordensat, at vi på mødet drøfter behovet for etablering af en cykelsti mellem Grindsted 
og Sulsted.   
 
 Bestyrelsen henledte opmærksomheden på, at klyngesamarbejdet skal 

dagsordensætte den ønskede stiforbindelse mellem Langholt og Vodskov til 
mødet med By- og Landsskabsforvaltningen.  

  
 Kommunikation: 

Status på drøftelserne på sidste møde vedrørende forskellige tiltag til styrkelse af klyngens 
kommunikationsværktøjer og herunder etableringen af en brugerfinansieret 
erhvervsdatabase.  
 
 Det blev supplerende oplyst, at kommunikationsgruppen med baggrund i 

eksisterende kommunale IT-kortfaciliteter har revurderet projektet. Herudover 
er det af praktiske årsager aftalt, at ønskerne om etablering af en 
erhvervsdatabase ligeledes revurderes. Til sidst blev bestyrelsen orienteret om, 
at det aftalte uddannelsesprogram for lokale foreninger og andre aktører starter 
i april 2022. 

 
3. Emner til drøftelse og beslutninger:  
 På initiativ af Borgerforeningen i Grindsted og Uggerhalne har der været afholdt et 

fællesmøde med de øvrige Borgerforeninger i klyngeområdet. Referatet fra mødet 
vedhæftes til orientering, idet bestyrelsen drøfter tilsvarende initiativer i relation til 
Idrætsforeningerne i klyngeområdet.  



 Et flot initiativ, som klyngesamarbejdet vil understøtte på enhver måde! 
Endvidere blev det aftalt, at eventuelle mødeinitiativer i relation til klyngens 
idrætsforeninger drøftes på næste møde.  

.  
 Det blev på sidste møde besluttet, at årets generalforsamling afholdes 21. april 2022 i 

Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER. I denne sammenhæng drøfter bestyrelsen: 1) 
Vedhæftede beretning for 2021. 2) Udpegning og valg. 3) Dirigent. 4) Revideret regnskab – 
vedhæftet. 
 
 Bestyrelsens beretning for 2021 blev godkendt. Endvidere godkendte 

bestyrelsen det udsendte forslag til indkaldelse af Samrådene til 
generalforsamlingen, hvor vi ønsker en evaluering af klyngesamarbejdets 
hidtidige arbejde.   

 
4. Andre initiativer. 

 
 Jørgen orienterede om Sulsted Samråds velgennemførte generalforsamling, 

hvor der mødte 70 personer. I den sammenhæng pointerede Jørgen, at der - 
meget glædeligt - var stor deltagelse af unge beboere, som positivt og 
engageret fremkom med mange gode forslag til Sulsteds videre udvikling. På 
alle måder en opløftende og perspektivrig aften!! 

 
5. Næste møde. 

 
 Fastsættes efter generalforsamlingen. 

 
6. Eventuelt.  

 Intet. 

 


