
       
 
REFERAT 
 
Rundt om HAMMER BAKKER 
 
Bestyrelsesmøde: tirsdag den 24. maj 2022, kl. 17.00. 
Sted: Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER.   
 
Forslag til dagsorden:  
 
1. Godkendelse og opfølgning på referaterne fra sidste bestyrelsesmøde 24. marts og 

generalforsamlingen 21. april 2022.   
 

 Ingen bemærkninger 
 

2. Bestyrelsens konstituering efter generalforsamlingen.  
 
 Bestyrelsen konstituerede sig således: 

Formand: Lasse Breddam  
Sekretær: Lone Sudergaard  
Kasserer: Jørgen Dyrskjøt Thorsen 
Medlem: Finn Rasmussen 
Medlem: Anita Holt 
Medlem: Henrik Olesen 
Medlem: Andy Jensen 
Medlem: Klaus Fossing  
 

3. Status på igangværende aktiviteter. 
 

 Frugthaverne omkring Hammer: 
Der foreligger ingen nye aktiviteter.    
 

 Tårnet i Hammer Bakker: 
Der har for nyligt været afholdt et statusmøde mellem Sundheds- og Kulturforvaltningen og Tårnet i 
Hammer Bakker. I forlængelse af dette møde har forvaltningen med rådgivningsbistand iværksat et 
analysearbejde, der har til mål at fastlægge et endeligt udgiftsniveau/byggebudget. Det er herefter 
forvaltningens ønsker, at projektet kan realiseres via tilskudsmidler fra Landdistriktsudvalget.   

 Natur og Bevægelse og herunder MØDESTEDET:  



Bestyrelsen er løbende blevet orienteret om igangværende tiltag vedrørende udskiftning af bålhytten 
på Shelterpladsen. Projektgruppen har afholdt møde 7. april 2022, hvor det blev aftalt: 
 
• Til stede var: Erling Larsen, Klaus Fossing, Finn Rasmussen, Svend Lassen, Peter Lindholt, Jørgen Pedersen 

og Lasse Breddam 
• Foruden de i mødeindkaldelsen givne oplysninger blev det meddelt – dels, at Aalborg Kommune på 

foranledning af Lokale og Anlægsfonden har fremsendt brugsretsaftale på det givne bålhytteareal på 
Shelterpladsen – og dels, at Aalborg Kommune er indstillet på at yde et tilskud på restfinansieringen af 
bålhytten, hvilket er beregnet til 135.000 kr.  

• Det blev herefter besluttet: 1) Med baggrund i indhentet tilbud fra Rabølle, myndighedsgodkendelser og 
finansieringstilsagn igangsættes opførelsen af bålhytten på Shelterpladsen i Hammer Bakker, idet det 
forventes, at byggeriet kan være afsluttet inden udgangen af juni 2022. 2) Etableringen af nye 
arbejdsgrupper for PORTEN og KIRKEBAKKEN udskydes til senere stillingtagen, idet Bålhytten og Tårnet i 
Hammer Bakker skal være realiseret før nye tiltag. 3) Videreførelse af den oprindelige arbejdsgruppe for 
Natur og Bevægelse skal drøftes med formanden Ole Schwarz. 4) Arbejdsgruppen for mødestedet 
indkaldes til besigtigelse og godkendelse af det færdige byggeri vedrørende bålhytten i HAMMER 
BAKKER, hvilket forventes at blive medio juni 2022.  
 

Det kan endvidere oplyses - dels, at Lokale- og Anlægsfonden har meddelt tilsagn om et støttebeløb 
på 90.000 kr.- dels, at der – om nødvendigt - foreligger et tilsagn om likviditetsfinansiering og dels, at 
indvielsen af bålhytten eventuel kunne gennemføres i tilknytning til NATURENS DAG – 28. august 
2022.  
 
Som et opfølgende element af mødestedsprojektet har formanden for arbejdsgruppen for Natur & 
Bevægelse indkaldt til et statusmøde for drøftelse af eventuelle nye initiativer.    
 

 Mobilitet og tilgængelighed: 
I fortsættelse af tidligere meddelte tilsagnsgodkendelser fra statens og Aalborg Kommune 
om støtte til etablering af cykelstien mellem Vodskov og Vestbjerg har vi bedt forvaltningen 
om et statusmøde for drøftelse af projektet og en tidsplan. I samme forbindelse har vi bedt 
forvaltningen om igangsættelse af drøftelser for etablering af en 2-1 vej mellem Sulsted og 
Grindsted samt en vejstrækning mellem Vodskov og Langholt.   
  

 Kommunikation: 
Vi gør status på igangværende initiativer på kommunikationsområdet.  
 

 Borgerforeningerne har i et samspil med ROHB taget nogle initiativer til et udvidet samarbejde om 
fællesaktiviteter, og det er i den sammenhæng målsat, at man vil arbejde på at gennemføre en 
NATURDAG i HAMMER BAKKER 28. august 2022. 
   

 Statusorienteringen om igangværende aktiviteter blev taget til efterretning.  
 

4. Drøftelse af eventuelle initiativer i relation den kollektive trafik i ROHB-området.  
Med baggrund i henvendelse fra Vestbjerg Samråd og vedhæftede indlæg i Vodskov Avis 
drøfter vi eventuelle tiltag, der kan medvirke til styrkelse af den kollektive trafik i vores område 
og i tilknytning hertil trinbrættets placering.   
 
 Bestyrelsen havde en længere drøftelse af emnet og tilsluttede sig intensionerne i 

Vestbjerg Samråds ønsker om en styrkelse af den kollektive trafik i vores 
lokalområde. Med det som baggrund besluttede bestyrelsen at tilkende sine 
synspunkter ved nedennævnte skrivelse til Aalborg Kommunes klima og 
miljøudvalg:   



Landsbyklyngen Rundt om HAMMER BAKKER er via omtale i Vodskov Avis og ved 
mail fra Vestbjerg Samråd blevet orienteret om samrådets overvejelser og ønsker til 
styrkelse af den kollektive trafik rundt om HAMMER BAKKER. Vi er også bekendt 
med, at Vestbjerg Samråd har inddraget forskellige politikere fra Aalborg Byråd i 
samrådets overvejelser og foreslået, at Aalborg Kommune i et samspil med de øvrige 
samråd omkring bakkerne vil medvirke til, at den kollektive trafik i omhandlede 
område gøres til genstand for et kommunalt indsats- og udviklingsområde i de 
kommende år.  

På landsbyklyngens møde 24. maj 2022 drøftede vi Vestbjerg Samråds mål for en 
generel styrkelse af infrastrukturen i Hammer Bakker området, og klyngesamarbejdet 
Rundt om HAMMER BAKKER kan i den sammenhæng meddele, at vi på enhver måde 
kan tilslutte os Vestbjerg Samråds intentioner. Det skal ligeledes bemærkes, at 
klyngesamarbejdet Rundt om HAMMER BAKKER i tidligere sammenhænge over for 
Aalborg Kommune har omtalt tilsvarende mangler for den kollektive trafik i området 
rundt om HAMMER BAKKER. Det er således klyngesamarbejdets forventninger, at 
Aalborg Kommune vil indgå i drøftelserne om de rejste udfordringer, og vi medvirker 
naturligvis gerne til at samle de relevante Samråd  for et møde.  

Afslutningsvis skal det præciseres, at klyngesamarbejdet Rundt om HAMMER 
BAKKER ikke ønsker indgå i en eventuel trinbrætsprioritering.  
 

5. Nye tiltag jfr. drøftelserne på generalforsamlingen.  
 
 Bestyrelsen havde en indledende drøftelse af emnet. 

6. Næste møde.  
 
 16. august 2022, kl. 17.00 i Tylstrup. 
 

7. Eventuelt.   
 
 Intet 


