
 

Landsbyklyngen Rundt om HAMMER BAKKER 
 
Referat fra temaaften 29/11-2022 i Grindsted. 
 

Bestyrelsen for Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker havde inviteret alle tilknyttede Samråd og Borgerforeninger i lokalområdet til 

drøftelse af fremtiden for klyngesamarbejdet. Foruden førnævnte invitationer var temaaftenen åben og annonceret via opslag i Vodskov 

Avis.  

Fint fremmøde med repræsentanter fra alle byerne. 

Lasse startede med en velkomst og en kort orientering om Landsbyklyngens mål, og hvor langt vi er nået. 

Der er allerede mange gode projekter, der er nået i mål, men vi skal videre. Vi skal sammen videreudvikle på Landsbyklyngen ROHB. Vi er jo 

10.000 indbyggere i området, og sammen står vi stærkere. 

1. 

Samarbejde, udbud og koordinering af kultur- og musik-arrangementer. 

Lone og Jesper præsenterede et oplæg til, hvordan man kunne samle klyngen i et samarbejde om musik og kultur. Der var god energi rundt 

om bordet og mange positive tilkendegivelse om samarbejdet, hvilket vi glæder os meget til. Der er fastlagt et opstartsmøde den 10. januar 

2023 kl. 19.00 i Tylstrup Hallens Cafeteria. Mød endelig op og tag gerne nogle unge kræfter med.  

2. 

Etablering af et fællessted ”SMAGENS HUS” v/ Anita og Udviklingsgruppen for Hammer gode Råvarer v/Bodil og Dan Ole. 

Store planer for et fælles sted, hvor der kan afholdes råvaremarkeder, events og meget andet. 

Igen var der meget positiv stemning, og Anita tager førertrøjen og indkalder til et udviklingsmøde i starten af det nye år. 

3. 

Hvordan sikrer vi, at unge inddrages i udviklingen.   

Hvor tidligt skal de unge inddrages, og hvordan får vi dem til at bidrage. 

Både når det gælder de unge og mange frivillige er det klart nemmest, hvis det er meget konkrete opgaver, der skal løses. Det med 

bestyrelsesarbejde og langsigtet planlægning er noget sværere at hverve nye kræfter til. Vi må arbejde hårdt på at inddrage nye kræfter, så 

arbejdet kan fortsætte. 

4. 

Derefter var der åben debat, hvor vi håbede på rigtig mange input til nye tiltag, som klyngen kan arbejde videre med. 

Der var flere emner oppe og vende. 

Der blev efterspurgt bedre markering af stierne i Hammer Bakker.  

Kommunikationsgruppen har arbejdet på en APP med kortlægning, som pt er på pause, da der afventes udmelding fra Aalborg kommune 

og Naturfonden. Der skulle allerede nu være afmærket 4 ruter. Men ellers kan anbefales at kigge på udinaturen.dk eller iforms ruteplanner. 

Der findes sikkert mange flere gode steder at finde gode ruter. Vi søger for, at der kommer link ind på hjemmesiden. 

 Bodil fortæller, at de i Vestbjerg byder tilflyttere velkommen med en pose med godter og gode informationer – skulle man gøre det fælles i 

landsbyklyngen? Det må der arbejdes videre på. 

Lone fortæller om et elcykelforsøg fra Aalborg Kommune, måske det også kunne udvikles til noget fælles for hele klyngen. 

Der er nok at arbejde videre med, og vi ser lyst på fællesskabet i klyngearbejdet. 

 

Refereret af Lone Sudergaard 

 

   


