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REFERAT 

 

 

Rundt om HAMMER BAKKER 

 

Bestyrelsesmøde: tirsdag den 27. april 2021, kl. 17.15. 

Sted: Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER.      

 

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

Afbud: Jørgen 

 

 

Forslag til dagsorden:  

1. Godkendelse og opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 19/11.2020.   

Godkendt. 

 

2. Status på igangværende udviklingsaktiviteter. 

 Frugthaverne omkring Hammer Bakker: Den nedsatte projektgruppe har afsluttet målsatte 

udviklingsaktiviteter samt udarbejdet regnskab på 150.000 kr. og evalueringsrapport til 

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

initiativer samt opfølgning på de etablerede frugthaver.  

Det første frugthaveprojekt er afsluttet og afrapporteret. Gruppen arbejder videre med 

tiltag, der kan medvirke til at binde byerne sammen via de etablerede frugthaver. Af nye 

initiativer blev nævnt: torvedag, smagedage, sansehaver, svampejagt eller andre 

fælleskabsaktiviteter. På det grundlag drøfter gruppen nye tiltag og opgør det økonomiske 

behov.  

Det blev pointeret, at det er vigtigt, at såvel eksisterende frugthaver som nye planer og 

initiativer bliver kommunikeret.  

 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 meddelt forvaltningen, at bestyrelsen kunne 

tilslutte sig, at 62.500 kr. af bevillingen på 250.000 kr. af de afsatte kommunale midler på 

1. mio.kr. til klyngeudvikling blev frigivet til Vandtårnets udviklingsarbejde. Senest er der 

afviklet møde med Sundhed- og Kulturforvaltningen vedrørende projektgodkendelse og 

restfinansiering på ca. 400.000 kr. 
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Som anført har der været afholdt møde mellem Sundhed- og Kulturforvaltningen og 

repræsentanter fra Vandtårnet, hvor såvel tiltag til kvalificering af projektbeskrivelsen som 

drøftelser om ansøgningsprocedure er aftalt. Efter anmodning fra Vandtårnet og grundet 

manglende tegninger til brug for byggesagsbehandling og udbud blev det aftalt, at klyngen 

anbefaler Sundhed- og Kulturforvaltningen, at Vandtårnet får godkendelse til at anvende 

ca. 25.000 kr. af de afsatte midler til klyngeinitiativer. Bestyrelsen ser positivt på projektet 

og vil arbejde konstruktivt med realisering af projektet og herunder fremskaffelse af 

restfinansieringen. I nævnte sammenhæng besluttede bestyrelsen, at vi senere – og med 

baggrund i de enkelte udviklingsområders udgiftsforventninger – vil tage stilling til, 

hvordan de resterende klyngemidler søges anvendt.  

Afslutningsvis blev endvidere oplyst, at der er aftalt møde med Spar Nord Fonden 

vedrørende støtte til de igangværende udviklingsinitiativer i HAMMER BAKKER.  

 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) Projektbeskrivelse er tidligere fremsendt. 2) Realiseringsansøgning til 

fondene. 3) Afslag og begrundelse. Med det som baggrund er der indkaldt til møde i 

projektgruppen for drøftelse af det videre arbejde.  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og afventer projektgruppens videre arbejde 

med realiseringen af ”Steder vi Mødes”.  

 

 Mobilitet og tilgængelighed: Som tidligere meddelt, har By- og Landskabsudvalget 

beslutte at søge midler fra en statspulje til realisering af cykelstien mellem Vodskov og 

Vestbjerg.   

Det blev oplyst, at By- og Landsskabsforvaltningen i et nært samarbejde med områdets 

interessenter arbejder med: 1) Udarbejdelse af tilskudsansøgning til staten. 2) 

Udarbejdelse af skitseprojekt for anlæg af cykelsti mellem Vodskov og Vestbjerg (enkelt 

eller dobbelt). I den sammenhæng blev det pointeret, at det er vigtigt, at klyngen i 

samspillet med forvaltningen holder fokus på det principielle i relation til cykelstiens 

etablering, idet detailforhold må komme på dagsordenen senere.  

Når cykelstien kommer, er det vigtigt, at vi når langt ud med budskabet, så flest mulige får 

glæde af den. 

Der bliver talt om synliggørelse af stier og ruter i og omkring klyngen. Måske vi selv i 

samarbejde med Aalborg kommune kan få lavet noget om de offentlige ruter rundt om 

Hammer Bakker. By- og Landsskabsforvaltningen har i nævnte sammenhæng oplyst, at 

skilte, markeringer og ruter i skoven kommer som en forlængelse af fritidsplanen. 

 

 Kommunikation: Gruppen har afslutte det målsatte udviklingsarbejde med en ny 

kommunikationsstruktur samt udarbejdet regnskab på 110.000 kr. og evalueringsrapport 

til forvaltningen. Kommunikationsudvalget fortsætter det driftsorienterede arbejde, idet 

bestyrelsen drøfter nye tiltag og gruppens sammensætning.  
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Der arbejdes på, hvordan man får lavet et ”opslagsværk” på siden, således at man kan 

finde alt det lokalområderne byder på - herunder: håndværk  - service – sport – foreninger 

osv. 

Kommunikationsgruppen arbejder på et forslag til, hvordan vi får hjemmesiden og brugen 

af denne forankret i byerne – måske en lønnet opgave.  

Der tages action på, at alle infoskærmene kommer til at virke optimalt. 

Skærmen i Vestbjerg flyttes på grund af arbejdet i hallen midlertidig ned til Spar- 

købmanden 

Dette er statistikken fra hjemmesiden: 

 Besøgende Sidevisninger 

I dag 12 30 

Denne 
uge 

35 387 

Denne 
måned 

322 2724 

 

Enheder 

 

 

 

32% 11% 57% 
Computer Tablet Mobil 

 

 

 

3. Økonomi. 

 Årsregnskab for 2020.  

Godkendt – der er skiftet revisor  

 

 Økonomistatus for 2021.  

Der er stadig mulighed for at søge penge til nye ideer. 

 

 Status på udviklingsaktiviteterne og frigjorte midler fra den kommunale tilskudsramme 

på 1 mio.kr. - restbeløb ca. 500.000 kr. jfr. vedhæftede oversigt.  

Det blev aftalt, at formanden tager kontakt til respektive tovholdere for 

udviklingsgrupperne for afklaring af: 1) Status på igangværende aktiviteter. 2) Nye 

aktivitetstiltag. 3) Økonomibehov. Med det som grundlag vil bestyrelsen på næste 

møde drøfte og disponere de resterende klyngemidler fra Sund- og Kulturforvaltningen.  
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 Meddelelse fra forvaltningen vedrørende det fremadrettede driftstilskud fra 2022. 

Forvaltninger giver det samme i tilskud, som byernes samråd samlet betaler. Pt. 

betaler hvert samråd kr. 1000,-  

Kontingentindbetalinger for 2021udsendes. 

 

4. Planlægning af generalforsamlingen for 2020. 

Vi drøfter: 1) Vedhæftede forslag til beretning. 2) Årsregnskab og budgettet for 2021. 3) 

Tidspunkt og sted. 4) Andet   

Datoen bliver 9/9-2021 – nærmere info følger. 

Invitationen er åben for alle interesserede. 

Lasse foreslår, at formandsberetningen bliver ridset op i korte træk, hvorefter aftenen kan 

bruges på at planlægge fremtiden for ROHB og klyngesamarbejdet. 

 

5. Klyngesamarbejdet og målopfyldelse samt drøftelse af eventuelle nye tiltag. 

Hvad skal vi gøre for at samarbejdet og fællesskabet bliver bedre. Endvidere drøftede vi kort 
følgende emner: nye sportsgrene, fælles kultur, genåbning efter Covid-19, busture rundt 
mellem byerne, skoler, kirker og meget andet.   

Der er mange gode ideer, og der er altid plads til flere 

6. Næste møde  

17/8-2021 kl. 17.00 i Sulsted  

 

7. Eventuelt.   

Bestyrelsen aftalte, at kommunikation mellem udviklingsgrupperne og bestyrelsen foregår via 

formanden.  

 


