
 

Landsbyklyngen Hammer Bakker 
Emne:           Referat fra konstitueringsmøde          Dato:     29. marts - 2017 

Sted: Toftegaardscentret, Sulsted 

Deltagere: 

Lisbeth Machholm Aalborg Kommune 

Jane Tange Mathiasen Aalborg Kommune 

Ann-Sophie Øberg Labland 

Fra de seks samråd: 

Lasse Breddam            Grindsted – Uggerhalne                           Per Sander                  Vestbjerg   

Ole Schwarz                Grindsted – Uggerhalne             Tove Poulsen              Vestbjerg 

Karina Madsen            Langholt                                                      Lone Sudergaard        Tylstrup                                  

Erling Larsen                Vodskov                                                      Jeanette Bækgaard    Tylstrup 

Finn Rasmussen          Vodskov                                                      Flemming Pedersen    Sulsted 

Thomas Hougaard      Vodskov 

Mødepunkter: 

1. Velkomst og praktiske oplysninger om forløbet af aftenens dagsorden. 

2. Præsentation, proceskonsulent Ann-Sophie ansat af Danske Gymnastik- og  

 Idrætsforeninger, DGI  

 Præsentation, Aalborg Kommunes konsulent Lisbeth. 

 Præsentation, Aalborg Kommunes konsulent Jane. Jane vil assistere Lisbeth 

 gennem projektforløbet. 

 Derefter præsentation, samrådenes deltagere. 

3. Projektets rammer, Ann-Sophie gennemgår de forskellige rammer og faser i  

                        projektet. Forløbet er opdelt i 5 faser (Se vedlagte slides) og vil hen i processen 

 blive suppleret med en Facebook-side og evt. blog så de deltagende lokalområder 

  



 kan få mulighed for at komme med input til ”følgegruppen”. Borgermøder vil  

ligeledes blive afholdt for indsamling af gode ideer til forbedring af vores fælles 

 interesser. 

4. Forventninger til projektet, (samrådsdeltagernes forventninger) 

 Emner der kom op (ideer, emner til senere behandling ) bordet rundt: 

 4.1   Fælles benyttelse af haller/multihuse.    4.2   Intern transport. 

 4.3   Fortælle de gode historier.         4.4   Adgangen til Hammer Bakker 

 4.5   Aalborg Kommune bør omtale landzoner som bosætning på deres hjemmeside. 

 4.6   Forøget og bedre skiltning af veje og stier i Hammer Bakker. 

 4.7   Binde områderne i og omkring Bakkerne bedre sammen, øge ejerskabsfølelsen. 

 4.8   Appellere til engagement i foreninger, sport, borger, samråd m.m. 

         Det er ofte ”Tordensskjolds soldater” og med fare for at foreninger/fælleskaber 

         forsvinder. 

 4.9     Arbejde for fælles PR.                                4.10  Kunst –og kultur samarbejder. 

 4.11   Forbedre kollektiv trafik (Go More initiativet) og samkørsel. 

 4.12   Indgå et samarbejde med Lodsejerne i Hammer Bakker om en udbygning 

            af muligheder for stier. Der findes et landsdækkende projekt der hedder 

            ”Spor i landskabet” hvor lodsejere samarbejder med lokale ildsjæle. 

 4.13   Forbedre forholdene for de ældre borgere m.h.t. boliger, transport m.m. 

5. Aftensmad fra kl. ca. 18.00 til 18.30. 

6. Rollefordelingsøvelse. 

 Øvelse i grupper for at afdække hvilke kompetencer vi hver især mener  

 vi er i besiddelse af, (hvem er jeg-øvelse). Øvelsen for at blive lidt klogere 

 på hvilken gruppe, styregruppen, kommunikationsgruppen og 
borgerinvolveringsgruppen vi kan finde os selv i fremadrettet.  

  

 

 



  Konstituering af styregruppen. 

 Styregruppen består af et medlem fra hvert samråd samt Lisbeth, der er 
næstformand. 

 Formand:       Lasse Breddam Grindsted-Uggerhalne 

                         Karina Madsen Langholt 

  Erling Larsen  Vodskov 

  Per Sander  Vestbjerg          

  Camilla S. Madsen Sulsted 

  Lone Sudergaard Tylstrup             

Eventuelt: 

 På spørgsmål om hvad forventninger Aalborg Kommune har til projekt 

 Landsbyklyngen Hammer Bakker svarer Lisbeth: Forvaltningen forventer 

 at kunne bruge vores klyngeprojekt til at brede ud i lignende klynger 

 i kommunen der hvor det er muligt.  

 Endvidere vil forvaltningen efter at proceskonsulent Ann-Sophie Øberg 

 har afsluttet arbejdet med Landsbyklyngen Hammer Bakker arbejde videre 

 med de projekter der fremkommer under nærværende arbejde i vores klynge 

 i og omkring Hammer Bakker. 

Vedhæftet: Slides fra mødet       

 

Næste møde i styregruppen:     tirsdag den 25. april 2017 i Tylstrup Hallen. 

 

Referent: Erling Larsen    


