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Bestyrelsesmøde 12. November 2019 kl. 19,00 – møde nr. 82 

i Foreningshuset Borgergade Gandrup   

       

1.  Ref.  møde nr. 81…Godkendt 

 

2.  Godk. Af Dagsorden…Godkendt 

 

 

3. Orientering  

Halinspektør 

Bilag vedlagt.. Fondene har efterfølgende godkendt at støtte projektet. 

Tegllunden 

Der er sendt ansøgning til AKA puljen om støtte til etablering af udendørs 

fitnees område.  

 

 

4. Byggegrunde,  Ved Søerne / Nørlund / Poul Smeds vej 

Mailkorrespondance: 
Hej Arne 
Der arbejdes fortsat på området: Ved Søerne, hvor der gives mulighed for op til 6 parcelhusgrunde 
og et område til tæt-lav. Parallelt hermed arbejdes der endvidere med et område i forlængelse af 
Nørlund, hvor der gives mulighed for 6 parcelhusgrunde. 
Vi er endnu ikke i gang med egentlig byggemodning, hvorfor jeg heller ikke kan give dig en tidsplan 
herfor – men jeg forventer først at der vil komme grunde til salg i 2020. 
Ved Poul Smeds vej er der planlagt opførelse af nyt stort plejehjem. Bestyrelsen har drøftet andre 
mulige placeringer men på grund af størrelsen anses der ikke at være alternative placeringer.  

 

Aalborg Kommune Budget 2020 

Udpluk fra budgetforslag: 

Støttet byggeri – også i oplandsbyer og landdistrikter Indenfor det støttede byggeri prioriteres 

projekt i Frejlev herunder seniorboliger, hvor der er forhold til vækst og udvikling er meget få 

almene boliger. Der afsættes op til 7 mio. kr. til grundkapitalindskud. (Kommunens andel 10%)  

For at kickstarte byudvikling og bosætning i de mindre oplandsbyer afsættes i 2021 og 2022 3 mio. 

kr. pr. år til grundkapitalindskud til projekter, der vil sikre almene boliger – og dermed et mere 

varieret boligudbud. Dette sikrer at mulighed for at blive boende i sit lokalområde i et passende 

boligtilbud styrkes.  

  

Finansiering sker ved dels ikke at gennemføre støttet boligbyggeri på Frederik Bajersvej og dels ved 

at overføre midler fra den såkaldte ”jordfond” til landdistrikterne.  
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Ved forspørgsel hos byrådsmedlemmer har jeg modtaget flg. Svar: 
 Hej Arne.  

Jeg skulle lige have lidt rådgivningen inde svar. 

Nej, det betyder ikke at jordfonde forsvinder. Det betyder, at man i de mindre 

bysamfund vil forsøge at lave projekter med både almennyttigt og parcelhus byggeri 

støttet af jordfonde. Dette ud fra en efterspørgsel efter boliger specielt til ældre og 

enlige, også ude i de mindre bysamfund. Ved Søerne i Gandrup er vel et godt 

eksempel. 

Rådmand Hans Henrik Henriksen er på cc her, idet jeg har aftalt med ham, at han 

retter mig hvis jeg har fået formuleret mig uklart. 

håber det besvarer din spørgsmål og bekymring. 

Med venlig hilsen 

Bjarne Jensen, Byrådet. 

 

  

1. Vision 2050 – Fælles visioner for Samråd i Gl. Hals Kommune. 

Forløb for projekt og workshops gennemgået vi har anført at den 

foreslåede rækkefølge efter vores opfattelse er forkert og har 

efterfølgende fået medhold heri. 

 

Rækkefølge efter ændringer:  

 Formøde med formænd for Samråd, 

Formål: At påklæde Søren, hvem er vi og hvilke forskelligheder 

repræsenterer vi. 

 Workshop for hvert områdes Borgere (incl. Foreninger) 

 Brainstorming, alle ideer på bordet.  

 Workshop for de 5 individuelle Samråd 

 Sammenfatning af alle ideer. 

 Workshop for Samrådene i fællesskab. 

 Opsamling fra de 5 samråd, hvilke fælles temaer.  

 

 

Vores temaer: 

1. 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. 
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2. Udbredelse af turisme i hele området, angivelse af områder som: 

Teglværkssøerne, Shelterpladser, Aslund Plantage mv. ifm. Visit Hals, Visit 

Aalborg, Aalborg Kyst oa.  

3. Gandrup som knudepunkt for fælles faciliteter/aktiviteter for hele området. 

4. Hvordan udnytter vi fjorden bedre ?  

 

Der er udskrevet konkurrence om nyt ”områdenavn”  

 

Næste møde i gruppen afholdes på Værestedet Gandrup Tirsdag den 14. januar 2020 

kl. 19,00. Til mødet er alle samrådsmedlemmer inviteret. Invitation følger.. 

 

 

 

 

2. Økonomi 

Kontoudtog omdelt. 

Batterier i hjertestartere er tæt på udløb og der er indkøbt 1 sæt som 

reserve. 

 

3. Eventuelt 

Forslag til dato for Julefrokost for best. medlemmer torsdag den 23. januar 

kl. 18,00 på gæstgivergården. 

Da mødelokalerne i sundhedshuset er inddraget til udvidelse af 

sundhedssektoren afholdes Samrådets best. Møder fremover på 

værestedet. 

 

4. Næste møde  

Best. Møde dec. Aflyses 

Jeg forsøger at arrangere et fyraftensmøde med Lone Schriver vedr. 

Sundhedsindsats i vores område, evt. på mandag ell. Tirsdag i næste uge.  
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