
 

 
REFERAT – Målsætning og borgerundersøgelse 
 
 
 
Sag: Rundt om Hammer Bakker   Sag nr.: 17003 
 
Projektejer: Aalborg Kommune   Dato: 15. aug. 
 
Sted: Vestbjerg Skole (evt. andet sted, som eftersendes) Tid: 19.00-21.30 
 
     
 
Deltagere:  Init. Repræsenterer  E-mail 
 
Styregruppen  ST De 6 samråd 
Lasse Breddam  LB Styregruppeformand lassebreddam@gmail.com 
Lisbeth Praëm Machholm LPM Næstfmd, Aalborg Kommune lisbeth.machholm@aalborg.dk 
Ann-Sophie Øberg  ASO LABLAND  aso@lablandarchitects.com 
 
 

 
REFERAT 
Mødeleder: Ann-Sophie Øberg 
Referent: Lisbeth Machholm 
 
Afbud: Tylstrup, Ajstrup og Langholt 
 
Formål med mødet: 
At komme tættere på en målsætning for ”Rundt om Hammer Bakker” og afgrænse klyngens arbejdsfelt. 
Derudover planlægning i forbindelse med borgerundersøgelsen. 
  
19:00 Formanden byder velkommen, gennemgår dagsorden og fortæller om, hvad der er sket siden sidste møde 
 Lasse orienterede om følgende.: 

• Før sommerferien blev Opråb fra styregruppen til samrådene udsendt. Deadline for svar inden dagens møde. Der er ikke 
modtaget noget retur. 

• Langholt har bedt om at blive meldt ud af klyngesamarbejdet. Der er ikke tilstrækkelig med opbakning til at fortsætte som 
ligeværdig partner i projektet. Styregruppen tager udmeldingen til efterretning. 

 
Formandens orientering førte til en generel drøftelse af projektets forankring, styregruppemedlemmernes mandat og tidspres i 
forhold til projektets faseopdelte tidsplan. Der var enighed om, at der er behov for yderligere tid til at sikre forankring af projektet 
i alle samråd, sikre at det enkelte styregruppemedlem har mandat og opbakning og at kommunikationsgruppen får forstærkning 
og nødvendig tid til at få hjemmeside og øvrig kommunikation ordentlig på plads. 

 
Følgende blev besluttet: 
• Ann-Sophie kontakter DGI Sekretariatet og foreligger status på projektet med henblik på en forlængelse og en udskydelse 

af borgerundersøgelsen. 
• Lasse kontakter Tylstrup og orienterer om situationen. 
• Hvert styregruppemedlem skal går tilbage til sit samråd og orienterer om status samt afklare mandat og bidrag til forankring 

af projektet. 
• Såfremt der er positiv tilkendegivelser på begge ovenstående punkter, vil styregruppen lægge en ny tids- og aktivitetsplan 

for den forlængede organiseringsfase. Denne plan vil indeholde elementer, der har som formål at trække samrådene tættere 
ind i klyngesamarbejdet og styrker kommunikationsgruppen. 

 
 
 
 
19:10 Koordinering af ansøgning til Grøn Ordning 
 https://www.energinet.dk/Sol-vind-og-biogas/Vindmoeller/Vindmoeller-Kommune 

 

INFO  
 

• Kommunikationsgruppen har haft opstartsmøde med deltagelse af Thomas Blomberg fra DGI. 
Kommunikationsgruppen mødes d. 15. August før styregruppemødet i Vestbjerg og allerede igen d. 17. aug. Kl. 17-20 
i Grindsted sammen med DGI. 
 

• Borgeranalysen - der har været lidt kommunikation frem og tilbage med DGI sekretariatet, og den endelige tidsplan 
for borgerundersøgelsen er:  

 
Snigpremiere (af hensyn til Vodskovs By-Night): 24. aug. 
Udsending af e-boks brev: 28. aug 
Officiel periode for borgerundersøgelsen er: 1. sep. - 29. sep. 
 

• Obs! ÆNDRINGER I PLANERNE - SE I REFERATET 
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Lasse fremlagt sine tanker om, at klynge kan indsende en fælles ansøgning til ordningen. En fællesansøgning vil være et godt 
signal om, hvad klyngesamarbejdet vil kunne løfte i fællesskab. 
Grøn Ordning forventes nedlagt i begyndelsen af 2018. Ansøgning, som skal konkrete og helt gennemarbejdede projekter, skal 
være Energinet i hænde senest 30. september 2017 for at blive sagsbehandlet (Obs! deadline er ændret på Energinet.dk til 31. 
oktober).  Ann-Sophie og Lisbeth vurderer, at klyngeprocessen ikke er langt nok til at udnytte denne mulighed 
Tanken om fællesansøgninger i klyngeregi er dog værd at have in mente - som en strategi for samarbejdets udviklingsmuligheder. 
 

 
19:20 Kommunikationsgruppen præsenterer kort, hvad de arbejder med 

- Anmodning om brug af midler til fotograf 
- Input til kommunikationsgruppen 

 
Per og Ann-Sophie orienterede om status på Kommunikationsgruppens proces.  

• Der er før sommerferien afviklet workshop med DGI’s repræsentant, hvor gruppen er blevet indført i, hvad platformen kan.  
•  Der er taget stilling til sidens udseende bl.a. med inspiration fra andre siders opbygning. Udgangspunktet for de overordnede 

menuer er, at de skal være ”tematiseringerne” - synligheden af den enkelte by nedtones, således at samarbejdstankegangen 
fremmes.  

• Platformen stilles gratis til rådighed i 2 år. Derefter vil der være en årlig udgift på 1.200 kr. med fuld support fra udbyder. 
• Kommunikationsgruppen anmoder om lov til at undersøge muligheden for at få en professionel fotograf til at levere 

billedmateriale - billederne skal signalere liv. 
 
Følgende blev besluttet: 
Kommunikationsgruppen har Styregruppens opbakning til det videre arbejde, herunder at afklare udgiftsniveauet til engagering af 
en fotograf. 

 
 
19:30 Klyngen rundt - lynrunde! 
 
 Udsat til senere møde 
 
 
19:40 Workshop  

- Fokusområder - lokale værdier og udviklingspotentialer 
- Hvad skal Rundt om Hammer Bakker være kendt for? 

 
Udsat grundet beslutningerne i mødets start.  
Workshoppen kan evt. gennemføres i forbindelse med forankringsprocessen med samrådene. 
 
 

20:30 Borgerundersøgelsen 
- Formål og indhold i undersøgelsen 
- Proces, e-boks 
- Borgerinvolvering - tilbagemeldinger fra Samrådene 
- 3 spørgsmål, som vi selv bestemmer 
 
Udsat grundet beslutningerne i mødets start. 
 

 
21:00 Vestbjerg – præsentation af initiativer, potentialer og udfordringer 
 

Per orienterede om Byudviklingsarbejdet og om det forestående ”marked i Vestbjerg”, hvor planerne præsenteres. Planerne er 
primært etablering af Byhave/Staudepark og en Multiplads samt ”grøn kile” med stier og aktivitetspladser i området ved Kiwi. 
Ideerne om bebyggelse i Tanddalen er ikke en del af planerne. 
 

 
21:15 Evt. 
  
 Næste møde: 12. september i Ajstrup 
 
 
21:30 Tak for i aften! 
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