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Generalforsamling 2020 

Beretning 

 

Bestyrelse: 
Efter valget sidste år var best. Sammensætning Fmd. Arne Jacobsen, N.Fmd. Jørgen Hansen, 

Kasserer Jeanette Fryhstyck, sekretær Flemming Johannesen, best. Medl. Dorte Olsen, Jens 

Justesen suppl. Sven Jensen. 

Vi har valgt at have suppleant med på best. møder hvilket har været rigtig godt. 

 

Medlemmer: 

Samrådet har i 2020 19 medlemsforeninger fra lokalområdet. 

 

 

Hjemmeside: 
Hjemmesiden 9362gandrup er nu helt oppe at køre, alt fungerer som ønsket og jeg har en 

fornemmelse af at der bliver større og større flow på siden. 

Der kommer stadig små rettelser til indhold og udseende, som vores leverandør er lynhurtig til at 

etablere. 

Jeg vil gerne her sende en ros til alle jer som fodrer os med aktiviteter, nyheder mv. til 

kalendersiden. Der har aldrig været så mange aktiviteter på siden som i 2020, dog alle sammen 

desværre aflyst. 

Ønsket er at alle skal kunne orientere sig om planlagte arrangementer inden man selv planlægger på 

en specifik dato så vi undgår evt. flere arrangementer på samme dato. 

Hvis I ind imellem synes at der mangler opslag skyldes det at der kun kan være 5 opslag pr. 

forening på rullekalenderen, det betyder ikke at jeres opslag ikke er med, det vil altid stå på jeres 

egen side og bliver automatisk tilføjet rullekalenderen når der bliver plads. 
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Udvikling din By: 
For de fleste nok en længere proces end man havde forestillet sig, og en proces som vi jo bare skal 

holde liv i. Processen har i det sidste år omfattet mange projekter hvoraf de fleste efterhånden er 

afsluttet og andre stadig i udvikling, jeg går ud fra vi hører nærmere om de projekter som evt. er i 

støbeskeen rundt omkring.  

Gandrup Byrum er jo som I sikkert alle ved stadig under opførelse og udvikling, Scaterbane og 

Parkourbane er færdig, stien fra Bredgade til Aalborgvej er færdig, lysmaster og lys på teglspots er 

færdige, Siddetribune er færdig, bænkene langs stien er opstillet, beplantningen er udført, der er 

opstillet 4 fitness redskaber så de voksne også har noget at ”lege” med. Vi forventer inden for de 

næste 14 dage at der er lagt stenmel på den gennemgående sti fra FDF hytten til Bredgade bag om 

børnehaven. 

Vi har for nylig indkøbt 2 stk. disc-golf kurve. Disc-golf er den nyeste trent og forgår ved at man 

bruger en Disc måske bedre kendt som freesbe og kaster efter en rund kurv med kæder, man scorer 

point ved at få discen til at blive i kurven. Et spil hvor alle uanset alder kan konkurrere mod 

hinanden. 

Efterfølgende opstiller vi 10 poster rundt omkring i ”spejderskoven”, bestående af en stolpe hvorpå 

der er monteret en plade med en QR- kode. Qr koden kan så fra en pc programmeres til at indeholde 

alle mulige forskellige oplysninger, opgaver, konkurrencer eller hvad man end kunne finde på. 

Jeg har en forventning og forhåbning om at det kan blive en spændende form for undervisning og at 

skolens lærere vil benytte disse muligheder. Jeg har også en forestilling om at FDF og måske andre 

kunne få adgang og bruge systemet  

 

 

Vision 2050: 
Når vi taler byudvikling fører det helt naturligt tankerne hen på et af de projekter som vi i 2019 har 

brugt en del til og møder på. Den korte version er at områdets 5 samråd er sammen om at få 

udviklet en fællesplan for hele Gl. Hals Kommune. Vi kalder det Vision 2050, og for at få det hele 

op på et højere plan har vi ansat et konsulentfirma 360gr.Jacobsen som skal deltage/lede div. Møder 

i samråd, Borgermøder mv. og til sidst sammenskrive hele Visionsplanen. Planen er at samrådene i 

hvert sit område skal finde emner som enten er unikke for området eller emner som vi kan arbejde 

sammen om og som kan virke fremmende for hele området. Jeg nævner bare nogle få eksempler på 

de emner vi i Gandrup Samråd ønsker fremhævet.  
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1.  Udbrede turisme i hele området, herunder Udbygning af cykelsti-systemet med etablering af 

manglende: 

Afmærket ”Turiststi” som leder cyklister rundt til alle områdets attraktive opholdssteder og 

seværdigheder, bl.a. Shelterplads ved Kapselpladsen, opholdssted ved Gåser, Hals Havn, Hals 

Skanse/Museum, Golfbane, Shelterplads, Trekantskoven, Nordsøstien, Hou Havn, Ulsted Mølle, 

Teglværkssøerne, Aslund plantage, mv. 

2.  Gandrup som knudepunkt for fælles faciliteter/aktiviteter for hele området:. 

Borgerservice, bibliotek mv. 

3.  Hvordan udnytter vi fjorden bedre ? Udbyggelse af Hals Havn til Søsportscenter. 

4.  Erhvervsudvikling 

5.  Bosætningsmuligheder som matcher den enkelte by’s ønsker og udvikling. 

6.  Udbyggelse af kollektiv trafik – Mulighed for bedre udnyttelse af faciliteter som: Springgrav i 

Gandrup, Klatreklub i Ulsted, Kajakklubber i Hou og Hals, Samarbejde mellem idrætsforeninger. 

 

Desværre blev den konsulent som vi havde entreret med syg og måtte trække sig, hvorefter 

processen gik i stå og i 2020 har alt jo været sat i stå.. 

Vi drøftede situationen på sidste best. Møde og efter henvendelse fra V.Hassing og Hals samråd vil 

jeg snarest invitere de 5 samrådsformænd til en snak om evt. fælles fremtidsønsker.  

 

Når vi kigger i Byudviklingsplanen for Gandrup, Holtet og Ø.Hassing kan vi da heldigvis 

konstatere at langt de fleste af de beskrevne projekter er gennemført. Derfor giver Vision 2050 os 

en kærkommen lejlighed til at samle igen og afholde et møde for alle i 9362 hvor vi kan få belyst 

om de mange udførte projekter nu har givet anledning til nye ønsker og ideer, og hvor vi kan drøfte 

udvikling for hele Gl. Hals.  

På grund af corona restriktioner har der ikke været arbejdet på projektet i 2020, vi håber at 

genoptage arbejdet når situationen tillader det. 

 

Landdistriktspolitik: 
Aalborg Kommunes Byråd vedtog den 2. marts 2020 den nye landdistriktspolitik. 

Den nye politik læner sig sikkert naturligt nok meget op ad den gamle men selvfølgelig opdateret 

med nye faktatal. 

Landdistriktspolitik 2020 overordnede vision har fokus på, at: 

Det skal fortsat være attraktivt at leve i vores landdistrikt 

Vi udvikler Aalborg Kommunes landdistrikt sammen - alle sammen. Mennesker, foreninger, 

virksomheder og kommune.  

Udgangspunktet er altid helt tæt på - med lokale kvaliteter og ressourcer i centrum.  

Visionen bliver til virkelighed gennem målrettet arbejde med: • velfungerende lokalsamfund • 

mobilitet • byernes fysiske rammer • natur og grønne fællesarealer • landsbyfællesskab og relationer 

• erhverv og turisme  
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Boliger i Gandrup: 
Der har i 2020 igen været godt gang i boligsalg og køb, de 10 boliger på Mellemvang og de 24 ved 

Søerne har haft en utrolig positiv virkning på byen. Jeg håber så at det også smitter lidt af på 

dagplejen, børnehaver, skole og fritidstilbud, de lokale håndværkere, forretningsliv mv. De 6 

grunde Ved Søerne er udbudt til salg og der er pt. ved at blive opført den første bolig på 

udstykningen. Vi har i Samrådet opponeret mod grundpriserne som vi ikke mener har det rette 

niveau ift. Grunde i de 2 vækstbyer V.Hassing og Hals. De 6 grunde på Nørlund er byggemodnet 

men ikke d.d. udbudt til salg. 

En af de ”sorte pletter” på Gandrups Bykort, Hjulskovgård planlægges nu nedrevet og der 

planlægges opført et nyt boligområde med 21 lejligheder som vil forny den del af byen. 

Endelig ligger det nu også fast at der bygges plejehjem på Poul Smeds vej. Den foreløbige plan er at 

der er afsat midler i 2021 til forberedelse og at hjemmet står færdig med 50 pladser i 2023. Der er 

udarbejdet forslag til lokalplan.  

 

Erhverv i Gandrup 
Som nok alle er bekendt med har vi ikke længere et sundheds- og foreningshus da foreningsdelen 

allerede er blevet fortrængt af sundhedsdelen. Resultatet er jo så blevet helt fantastisk med en ny 

virksomhed til byen Sanos som er en forskningsvirksomhed, der forskes i mange ting som Astma, 

Hjertekar, Slidgigt, Nervebetændelse mv. Den sidste udvikling her er at de har udvidet så meget at 

det blev nødvendigt at overtage hele kælderdelen, en succeshistorie som vi kun kan glædes over.  

Det forventes at den nye virksomhed får ca. 20 medarbejdere. 

Det, sammenholdt med nyt plejehjem med 50 arbejdspladser eller mere, giver god optimisme ift. 

Salg af de nye byggegrunde og udlejning af nye lejligheder.  Blev endelig godkendt i byråd i går. 

 

Sundhedsfremstød i Gandrup 
Aalborg Sundhedscenter har valgt Gandrup som et af områderne hvor der sættes øget fokus på 

sundhed i landdistrikter. Målet er at oprette aktiviteter som kan supplere de igangværende og at 

synliggøre hvad der foregår i øjeblikket. Dorte er kontaktperson hvis nogen af jer har gode ideer. 

Projektet har desværre ikke været aktivt i 2020 pga. corona situationen.. 

 

Hjertestarter Kurser  SMS-ordning: 
Vi har 20 personer tilmeldt SMS ordning som udbringere et resultat som vi godt kan være stolte af. 

Vi planlægger et opfølgningskursus  for alle tilmeldte når situationen tillader det. 

Vi vil forsøge at få regionen med på banen og afholde kurset som de har gjort i 2019.  

Vi vil gerne have nogle lidt yngre med på holdet som supplement til ”den gamle garde”.  Jeg har 

fået 2 nye hvoraf den ene er tilknyttet og den anden flytter til området pr. 1.7. 

Skulle I sidde inde med evt. emner så giv lige en melding. 
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Gandruphallen: 

 
Da vores halinspektør blev afskediget tilbage i 2019 opstartede vi en proces med ønsker om at 

skabe noget som kunne aktivere de børn og unge som vi betegner som foreningsløse. 

VI bestod dengang af Jens Højer, jeg selv og 1 fra skolebestyrelsen, vi fik i løbet af processen 

udvidet gruppen med nogle vigtige personer, Erik Kristensen Fritidschef, Morten Holck fra Ung 

Aalborg, Mikkel Kidmose fritidssektoren. Det var nogle meget vigtige personer ift. At vores største 

problem var økonomien. Vi er nu godt henne i 2020. 

Det lykkedes i et større samarbejde at få strikket en aftale sammen sådan at vi kunne tilbyde en 

ansættelse under Aalborg Kommune, samtidig fik vi i en 3 års forsøgsperiode afsat 100000,- pr. år 

fra Spar.V fonden Hals til indkøb af rekvisitter, transportudgifter mv. 

Resultatet er at vi fik ansat en Børne- og Ungekoordinator med mangeartede opgaver som f.eks.: 

 

➢ At samle nogle af de foreningsløse og give dem nogle tilbud som de i dag ikke har 

overvejet.  

➢ Kan tage kontakten til forældre og ad den vej påvirke de unge til at deltage i nogle af de 

faciliteter vi i området har til rådighed. 

➢ Kan tage kontakt til områdets foreninger for at etablere samarbejder. 

➢ Kan have sit udgangspunkt i hallen og daglig gang på skolen og dermed tæt kontakt til 

lærerne som i mange tilfælde kan ”udpege emner”. 

➢ Kan arrangere spændende arrangementer, aktiviteter, både lokalt og udadrettet.  

➢ Stillingen er oprettet som et 3 årigt forsøgsprojekt og financieres af bl.a. Aalborg Kommune, 

Ung Aalborg og Hals Fonden . 

 

Forbedring af Kollektiv trafik Nordøst: 
Vi har sammen med øvrige samråd, skoler mv. deltaget i virtuelle møder om evt. forbedringer i 

Aalborg NØ. Der var afsat kr. 800000,- og vi har brugt dem alle.. 

 

Arrangementer i Området: 
Arrangementer som: Grundlovsfest, Sankt Hans Fest, Bedsteforældredag og andre arrangementer i 

området som Samrådet normalt er en del af, eller deltager i har været lukket ned og derfor ikke en 

del af beretningen. 

Vi glæder os voldsomt til at komme tilbage til normale tider så vi igen kan arbejde aktivt for byen, 

medlemsforeninger og hele lokalområdet. 
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