
                                  Den  
 
Referat af Samrådets Årsmøde – 9. marts 2022 kl. 19.00 - der blev holdt på Vestbjerg skoles 
Torv. 
 
Udover samrådets bestyrelse, der består af: Torben Carstensen, Kjeld Schulz, Tove Poulsen, Henrik 
Marten Olesen, Torben Jensen, Ole Bie (DDS), Torben Lauridsen og Klaus Fossing, 
 
Deltog 50 i spisning kl. 18.15, derudover var mødt 30 personer i mødet. MAD & MÆND stod for 
den dejlige ret. 
 
Mødet, der er åbent for alle med tilknytning til Vestbjerg kunne tillige følges live via link på 
samrådets facebook-side.  
  
Indkaldelse til Årsmøde i Vestbjerg Samråd var indrykket i Vodskov Avis den 9. februar 2022 og 
annonceret på Facebook, ad flere omgange og med henvisning til, hvordan man kunne deltage. 
 
Kl. 19.15 startede Samrådet, hvor formanden, Torben Carstensen, havde lavet dagsorden, der blev 
vist som power point og kunne følges on line, hvori deltog omkring 30 personer, således at så 
mange som muligt kunne følge Samrådets årsmøde. 
 
Takkede tillige MAD & MÆND. 
 
Torben bød velkommen til årsmødet og oplyste om dagsordenen, der er som følger: 
 

1) Valg af dirigent/referent, 2) beretning v/formand Torben Carstensen, 3) regnskab v/kasserer 
Torben Lauridsen, 4) indkomne forslag, 5) valg samt 6) eventuelt 

 
Torben nævnte, at det første pkt. på dagsordenen er valg af dirigent og referent.  
 
Samrådet foreslår Hans Tordal Mortensen, der takkede for valget, og oplyste, at det første punkt på 
dagsordenen jo var overstået, og at der jf. vedtægternes § 7 skulle der ske indrykning med 14 dages 
varsel, hvilket var sket den 9. februar 2022 i Vodskov Avis. Har tillige været opslået på Face Book  
 
Samtidig nævnte Torben, at der også skulle vælges en referent til mødet, hvilket blev Kirsten 
Carstensen.  
Begge blev valgt. 
 
Pkt. 2 – Årsberetning: 
 
Torben nævnte vedr. medlemmer, der består af følgende 10 grupper,  
  
1) børn og unge – elever i elevrådet på Vestbjerg Skole – Der er ikke nogen repræsenteret for tiden, 
ikke interesseret heri 
2) Ældre er det Tove Poulsen,  
3) Borgerforeningen er det Kjeld Schulz,  
4) Erhvervsforeningen – p.t. ingen medlemmer,  
5) Institutioner – Henrik Marten Olesen 



6. Menighedsrådet er det Mona Ryddeskov 
7) Skole, skoleleder Torben Jensen,  
8) VIF – Torben Carstensen (formand),  
9) Uniformerede korps – Ole Bie (DDS),  
10) Øvrige – Torben Lauridsen (kasserer) og Klaus Fossing (næstformand) 
Suppleant. 
 
Tak for indsatsen og samarbejde. 
 
Torben Carstensen nævnte at Beretningen tillige indeholder: 
 
Synlighed, Landsby klynge Hammer Bakker, Oprydningsdag, Cykelsti Vestbjerg – Vodskov, 
Separatkloakering, Hundeskov, MTB-område, Tunnel under landevejen Hammer Bakker – den vej 
(sponsoreret af Nordea Fonden, Spar Nord og Lions Club Hammer Bakker, og næste stop tunnelen 
under Mejlstedvej, Forsinkelsesbassin ved landevejen, til formål at forsinke og rense regnvand fra 
privat byggemodning ved Aksel Andersens Vej og Irene Holms Vej inden regnvandet udledes i 
Lindholm å via fyldgrøften, Juletræ, Velkomst net som Tove Poulsen står for at uddele, 
Juleudsmykning, Vækst Vestbjerg.  

Det der skaber en by – Er menneskene. 
 
Synlighed nævnte Torben, at det er de sociale medier, der bruges af de unge, der flytter til byen, 
herunder tillige bruges Facebook, Det er vigtigt, at oplyse om, hvad der sker i byen, se, hvor det 
sker, synlighed arbejdes med i dagligdagen. Blandt andet siderne www.Vestbjerg-samraad.dk og 
www.rundtomhammerbakker.dk hvor  Henrik Olesen er ansvarlig for kommunikationsdelen i Rundt 
om Hammer Bakker, kalenderoversigt over, hvad der sker i de enkelte byer, kræver at de enkelte 
foreninger melder ind til Henrik herom. 
Samrådet vil prøve at gøre det mere synligt for de unge mennesker i byen, hvad Samrådet er for en 
størrelse, og hvilken indflydelse det har over for kommunen, herudover er der infoskærm, der er 
placeret ved Spar, som gerne skulle give mere information. 
 
Landsby klynge Hammer Bakker - Vestbjerg samråd er i styregruppen repræsenteret af Klaus 
Fossing, arbejdsgrupper omkring frugthaver, kommunikation på tværs af byerne, transport mellem 
byerne, bevægelse i Hammer Bakker, samarbejde på tværs af byerne, så vi står stærkere over for 
kommunen. 
Klaus Fossing og Kjeld Schulz arbejder meget intens med disse projekter, hvor Kjeld arbejder med 
Mødestedet.   
 
Oprydningsdag 
 
Igen i 2021 var der en oprydningsdag, hvor der blev fjernet affald fra de fælles grønne områder, så 
de fremstod pæne til årets konfirmationer, der pga corona var flyttet til august. 
Igen i 2022 er der oprydningsdag, 24. april med opstart kl. 9.30 ved FDF kredshuset.  
Håber at se mange til at bidrage til, at byen fremstår uden affald, herunder også tillige hundelort, der 
fylder meget på de sociale medier.  
Håber også at borger ser sig omkring deres egen grund med henblik på oprydning. Og ja, det er kun 
1 dag om året, vi skal gøre byen ren og til hundeejerne, så gælder det også, når hunden luftes 
dagligt.  
I respekt for dem, der bruger tid på oprydningen, så hold det pænt bagefter! 

http://www.vestbjerg-samraad.dk/
http://www.rundtomhammerbakker.dk/


 
Cykelsti Vestbjerg – Vodskov 
Er under det kommunale system, lodsejere, der skulle høres og har ytret deres mening, der 
behandles i detaljer, men faglige hensyn vejer stærkt.  
Ansøgningen er godkendt af Vejdirektoratet, 2022-2023 projektering og arealerhvervelse, 
anlægsarbejde indledes i 2024 eller evt. slutning 2023. Projektet omfatter etablering af enten 
dobbeltrettet eller enkeltrettede cykelstier langs Tingvej. Projektstrækningen strækker sig over ca. 
3.2 km. De sidste ca. 100 m af strækningen er inden for byskiltet i Vodskov. Den resterende 
strækning er i åbent land. Projektet omfatter etablering af skillerabat m.v. og etablering af nye 
kantsten og afvanding på en del af strækningen samt sikring af stikrydsninger ved adgangsveje og 
sidevej. Projektet er sammenhængende med Projekt 149, som fortsætter videre ind i Vodskov. 
 
Mangler strækning rundt om Hammer Bakker fra Sulsted mod Grindsted for at kunne komme hele 
vejen rundt på cykel, men det arbejdes der med.  
 
Arealerne syd for Mejlstedvej er delt op sektioner A, B, C, D, E og G. 
Dejligt at se, der sker noget på Smillasvej, derudover tales om dagligvarebutik og rækkehuse. 
C og D er solgt, men byggeri er ikke igangsat endnu  
E er den sektion, hvor Sundby Hvorup bygger og sektion G er vedr. regnvandsbassin. 
Også spændende at se, hvad der sker ved Kvickly.  
 
Separat kloakering 
Aalborg kloaks plan for separatkloakering er for 2022-2026 samt tillige plan for regnvandsbassin, 
der skal stå klar i 2026. På planchen blev vist området herfor. 
 
Hundeskov 
Igangsætning af dette har været præget af jordflyt fra tennis, petanque- og padel anlæg og etablering 
af ”kælkebakke” 
Aalborg kommune er nu ved at være klar til igangsætning af stisystem og græsspor.  
Området blev vist på planchen. Etablering af tennis, petanque og padelanlæg har præget processen 
med hundeskov, da jord fra denne etablering skulle køres ned over areal med hundeskov. 
Tennis- og petanque jorden er drænet og flyttet, byggetilladelse ok. Er næsten på vej i mål. 
 
MTB-område, der pludselig kom i medierne, idet Vestbjerg blev kendt for at ville ødelægge 
naturen. Håber på, at sagen bliver godkendt i Miljøstyrelsen, og at kommunen nu skulle have styr 
på de interne ting. 
MTB-området blev også vist på planchen. 
Rigtigt træls, men er nu på vej over på den positive side. 
 
Tunnel projekt Hammer Bakker – den vej (sponsoreret af Nordea Fonden, Spar Nord og Lions 
Club Hammer Bakker, der takket være Line Honore Lauridsens flotte arbejde med at få fat i 
kommunale midler og fondsmidler, så har unge mennesker fra Vestbjerg skole og UngAalborg samt 
en prof maler dekoreret vores tunnel under Hjørring Landevej, der er på vej mod et gevaldigt løft, 
som byen kan være stolte over.  
Positiv oplevelse og næste step er tunnelen under Mejlstedvej / Tagskægget.     
 
Regnvandsbassin 



Forsinkelsesbassin ved landevejen, til formål for at forsinke og rense regnvand fra privat 
byggemodning ved Aksel Andersens Vej og Irene Holms Vejr, inden regnvandet udledes i 
Lindholm Å via fyldgrøften  
 
Juletræ med hjælp fra kranvogn / Jan Østerby, hårdt arbejde af Mads Thomsen ”huggeren” og et 
par hjælpere fra Samrådet og et flot træ fra Lars Walther, fik byen igen i 2021 et juletræ. 
Så dejligt. 
 
Velkomstnet – tradition, når en ny borger kommer til Vestbjerg, får de leveret et net med 
forskellige oplysninger om, hvad Vestbjerg kan tilbyde, herunder har Le Fleur og Spar også puttet 
et velkomstgavekort i.  
Det kan desværre være et problem at få at vide, når der er nye tilflyttere til byen, men Samrådet 
eller Tove prøver så godt det kan lade sig gøre. 
Tak til hjælperne og leverandørerne 
 
Juleudsmykning står knivskarpt, takket være et rigtigt godt udvalg, der består af Mona Ryddeskov, 
Bente Fossing, Brian Johansen og Casper Stendahl, der trækker i de store tråde, økonomien hænger 
sammen og opsætnings moduler er på plads.  
Stort bifald blev givet. 
Torben nævnte, at Lajla Sigen har meldt sig, meen sidder der nogle, der meget gerne vil hjælpe, 
skal de ikke holde sig tilbage. Der er altid folk til at hjælpe med at sætte det op, findes ud af, så 
meld bare ind. 
 
Vestbjerg naturpark 
 
Torben nævnte Bodil Mortensen som tovholder, herunder var der hængt plancher op på en tavle, 
hvor man kunne se ideoplæg til placering af søerne / regnvandsbassiner samt placering af et antal 
aktivitets faciliteter, bl.a. kunne man se følgende: 
En bålhytte, sansehave, et amfiteater med siddepladser, plateau/platforme over søerne, fysiske 
aktiviteter, gangstierne i området.   
 
Bodil nævnte sidste nyt var, at Lars Delfs Mortensen fra By- og Landskabsstyrelsen, at det ikke 
først er i 2026, tingene sættes i gang, idet Lufthavnen skal godkende, dog ikke noget med vores 
projekt at gøre. Så det er vigtigt at komme i arbejdstøjet. 
 
Der var ikke spørgsmål til Naturparken. 
 
Vækst Vestbjerg 
 
Fokusområde, at Vestbjerg er en attraktiv by at bo i, sørge for at byen har de faciliteter, der skal til 
for at være attraktiv, være medvirkende til at folk har transportmuligheder til og fra byen, flagallé 
gennem byen, cykel og gå sti fra Stakladen til Vindfløjen på den ”nordlige” side af Mejlstedvej, 
cykelsti mellem Vodskov og Vestbjerg, skøjtebane i Byhaven? eller skal det være muligt på 
regnvandsbassinerne.  
 
– Hvad er det, der skal til at arbejde med? 
 

Det der skaber en by – Er menneskene 



 
Vigtigt med ildsjæle kommer ind, få det luftet. 

 
Beretning godkendt med akklamation. 
 
Dirigenten forhørte om der var bemærkninger til beretningen. 
 
Hanne spurgte til trinbræt. 
Torben nævnte, at det blev taget under evt. 
 
Hanne spurgte ind til Elevråd, hvorfor de unge ikke var repræsenteret. 
Torben Jensen nævnte, at det skal man nok være lidt mere OBS på. Han vil gære sit til. 
 
Elisabeth Kristoffersen nævnte med hensyn til lys i Viadukten, svær at se og også manglende 
muligheder for at få pumpet sin cykel, idet der cykles rigtigt meget i byen. 
Torben nævnte, at der var en cykelpumpe ved købmanden, evt. gå ind til købmanden og høre 
herom. 
Vedr. lyset i tunnelen ville det blive set på, Lyses mere op, er mørkt derinde. 
 
Beretningen blev herefter godkendt med akklamation. 
 
Dirigenten bemærkede, at man herefter gik over til  
 
Pkt. 3 – regnskab – ved Torben Lauridsen: 
 
Torben Lauridsen gennemgik og redegjorde nærmere for regnskabet, og oplyste, at der er et 
beskedent overskud på 2.002,45 kr. 
 
Regnskabet blev vedtaget med akklamation 
 
Pkt. 4 – Indkomne forslag – ikke indkommet nogen. 
 
Pkt. 5 valg  
 
Torben nævnte, at Klaus Fossing og Torben Lauridsen var på valg, og at disse ønsker genvalg, men 
drøftet for at få kontinuitet i det, så vælges Klaus Fossing for 1 år og Torben Lauridsen for 2 år 
 
Enighed herom og de blev genvalgt. 
 
Derudover skulle der også vælges 2 revisorer, Christian Nielsen og Henrik Hyldig Nielsen havde 
begge erklæret, at de ønskede genvalg. Genvalgt. 
 
Pkt. 6 – Eventuelt: 
 
Torben nævnte, at det ville have været dejligt, hvis der havde været mulighed for at en ”kendt 
person” kunne komme og fortælle eet eller andet, hvilket ikke havde været muligt, idet 
vedkommende skulle deltage i arrangement andetsted.  



Derudover havde Torben rettet henvendelse til varehuschefen for Kvickly, for at høre om Kvicklys 
store planer, men dette havde heller ikke været muligt.  
 
Kunne være interessant på et tidspunkt at invitere Jacob Risgaard fra Cool Shop for at høre, hvorfor 
det ligger på det sted, evt. også kombineres med Kvicklys planer – evt. en dag, hvor begge kan 
komme. 
Mikael Arvin nævnte evt. Tom Jacobsen. 
 
Vestbjerg idrætscenter redegjorde Torben nærmere for via plancher om hallen, bl.a. at det nye 
Idræt på Toppen gerne skal være færdigt omkring 30. juni 2022. 
 
Derudover nævnte Torben det nye padel- og petanque anlæg, der næsten er færdigt, men det har 
været en lang proces, bl.a. dræn af jord, hvor meget jord der skulle flyttes, har givet tennisbesty-
relsen grå hår i hovedet.  
Dejligt fodboldanlægget er færdigt. Tennis- petanque og løb har arbejdsweekend om ikke så længe. 
 
Nostalgi er på vej tilbage til Vestbjerg Idrætscenter, idet det er totalt fedt, at de gamle gulvbrædder 
er blevet omdannet til brugbare møbler af Råt og Godt, blev redegjort nærmere herfor.  
 
Det er rigtigt vigtigt for fodbold – at omklædningsrum står færdigt omkring medio marts.  
 
Påtænker at invitere folk, 11. marts fra 11-12, komme og se, hvordan det ser ud, dog er det stadig 
en byggeplads, så det er på eget ansvar.  
Det nye Idræt på toppen skulle gerne stå færdig til ibrugtagning til efterårs sæsonen.  
 
Trinbræt – Vestbjerg, Sulsted og Tylstrup? 
 
Vandene er delte. Tylstrup og Sulsted vil rigtigt meget, Vestbjerg har ikke meldt noget ud endnu, 
men Torben nævnte, at der den 15. marts 2022 holder Samrådet et møde med afgående og nuvæ-
rende formand for NT for at høre, hvordan vi / Samrådet kan få indflydelse i processen også i 
forhold til den kollektive trafik i øvrigt.  
Herunder tillige udvikling Rundt om Hammer Bakker, måske en god ide at tage en snak. Synes det 
er bedre at tage en snak – end at lave en artikel – Hvad kan vi gøre – skal vi gøre? 
 
Trinbræt kræver ildsjæle, så hvis man sidder med gode ideer – så kom med dem. 
 
Morten Rousing – hvordan med bus / togtrafik, kollektiv trafik. 
Torben nævnte, kan man lave en bussløjfe, plusbus til Vodskov – mere trafik – hvad er kollektiv 
trafik. 
I tidsrummet fra 10 til 15 bruges der måske ikke så meget trafik i sydgående retning.  
 
Bodil- tidsrummet om morgenen køres meget stærkt og efter undersøgelsen skulle hvert hus have 2 
biler til rådighed.  
 
Torben - Evt. et torv, hvor du kan sætte dig ind? så det passer med tog. Hvordan kommer man fra A 
til B. Støtte os op af rapporten. Hvad er det med den samme trafik. Det er den vej Samrådet prøver. 
 
Mads – tænke på de unge, ikke mulighed for at køre, det er dem, der er bruger af kollektiv trafik. 



 
Christian Nielsen man kan jo spørge de unge mennesker, kan evt. tage cyklen ud til et trinbræt, det 
er ikke kun Nørresundby gymnasium, der er også andre gymnasier. Samlet kollektiv trafik. 
 
Mikael Arvin – der er også handelsskoleelever, der går på Turøgade, disse kan spare 15 minutter, 
Vestbjerg er attraktiv at bo i. Efter sigen skulle der være 47 % mere trafik i 2030. 
Skal tænke på Aalborg som en større by. 
 
Planer ved Kvickly og Cool Shop der ligeledes blev vist på planchen er spændende projekt, lidt 
mere fokus på. 
 
Mads – tænke på solceller. 
 
Torben – tales om solceller på vej mod Vestbjerg.  
 

Hvad er det, der skabet en by – Er menneskene i byen 
 

Hvad tænker I der skal arbejdes for? Ske noget. 
 

Bodil – få alle de bebyggelser – hvor mange aktive sjæle, nu bliver der åbnet fra Irene Holms Vej, 
talt om en rundkørsel, sætte farten ned. Kan tydeligt høre trafikken. Evt. ”chikaner”, der ikke kan 
lade sig gøre, idet landevejen er en Hoved Landevej. 
Mads - kan lave noget som ikke er set før – en oval rundkørsel. 
Peter – kan lufte tanken ved Mejlstedvej med rundkørsel /gamle cykelforretning er til salg, kan være 
muligheder, at Samrådet sætter noget i gang.  
 
Mikael Arvin nævnte, at Calum Ejendomme har købt grunden og påtænker at lave plejehjem ved -
DUS 2 bag ved kirkecentret. 
Torben – plejehjem ved Bilgården eller på Vang Mark, evt. på den gamle fodboldbane. 
Nævnt placering ved DUS 2 ved Vindfløjen, tale med kommunen. 
 
Torben Lauridsen – de ting der er gennemført de sidste er  med ildsjæle i førertrøjen. Smid en mail 
– så kan vi lykkes med endnu mere, når der er flere hænder og hoveder. 
Akklamation. 
 
Elisabeth Kristoffersen nævnte, det nok vil være en god ide, at Samrådet svarer på mails. 
Torben nævnte, at det skal man nok blive bedre til.  
 
Mads – rose, legeplads i Byhaven, så snart vejret er rigtigt godt at se så mange, der bruger denne. 
Torben, evt. legeplads ideer kom til os. Brænder for Vestbjerg Naturpark samt ideer til 
julebelysning. Bare kom med ideerne. 
 
Hanne – kan se, at unge mennesker søger på FB fælleshuse til barnedåb m.v., der mangler et 
fælleshus. Tidligere var der jo bl.a. Kærnehuset. 
Torben –Idrætscenter – kommunen tænker forsamlingshus – politiske beslutninger. Har ikke ret 
mange steder. 
 



Kjeld - borgerforening – fedt sted, ikke nok mennesker til at løfte. Grindsted fået et fantastisk hus, 
mangler ildsjæle. 
Michael Fossing nævnte om man havde hørt om kirkecentret, evt. kan bruges. 
Torben nævnte, at Mona Ryddeskov er i menighedsrådet. 
 
Bodil, planer på den gamle boldbane, mange ting, lave bålhytte med borede / bænke. Bålhytter, der 
kan bruges af skolen / de unge mennesker. 
Torben, sikkert mange børnefamilier, der vil bruge bålhytte, men måske ikke nok til en 80-års 
fødselsdag. 
 
Sikre overgang fra Tines Vej, nye boligområder, kommer til at ske, snakke med kommunen, tale om 
Tingvej, skal cykles på. 
Tina Gross meget trafik på Bakmøllevej, hvor der køres meget stærkt.  
Hans – Hastigheden på motorvejen skal ned, sættes skilt op.  
 
Da, der ikke var flere spørgsmål takkede Hans Tordal Mortensen herefter for god ro og orden, 
herunder tillige en tak til sekretæren.  
 
Torben takkede Hans Tordal Mortensen, bl.a. nævnte Torben, at Samrådet gerne vil have ideer eller 
bemærkninger, send en mail til Samrådets mailadresse eller sende til Samrådets facebook samt 
tillige tak for i aften og ses igen, næste år 2023, hvor Mad og Mænd forhåbentligt igen vil lave mad 
til de fremmødte.  
 
Årsmødet sluttede ca. kl. 20.45 - 21-tiden. 
  
 
…… 
 
Torben Carstensen (formand) Hans Tordal Mortensen (dirigent) Kirsten Carstensen (referent) 


