Emne.: Bestyrelsesmøde i Hals Samråd
Tid.: Onsdag, den 18. november 2020 kl. 18.30-21.00
Sted.: Hals Søsportscenter
Deltagere: Gitte Baltser Langeland (GBL), Grete Holch Skalkam (GHS), Morten Danielsen (MD),
Lars Ahrenholt (LH), Ulla Vittrup (UV), Marianne Bønlykke (MB), Tina Bols (TB),
Thomas Jensen (TJ), Hanne Borup (HBo), Berit Barsøe(BB), Hanne Bach(fremover Nygaard, HN) og
Gregers Sten Gregersen (gsg).
Kursiv = deltagere.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt. Det blev også vedtaget, at fremover udsendes dagsordenen senest søndaagen før møde.
2. Orientering fra formanden
Ikke noget at orientere om.
3. Orientering fra kassereren
Uændret, der er ikke sket forbrug i perioden siden sidst.
4. Legepladsen på Børnenes Jord, (HB).
Forslag om, at enkelte af legepladsens legeredskaber flyttes til anden legeplads. Dette fandt ikke
opbakning, da legepladen bruges af mange og at fjernelse af nogle af tingene dels vil koste og dels vil
forringe pladsen. I stedet foreslås at man søger specifikt til de nye pladsen.
5. Forberedelse af mødet med Aalborg Kommune (GSG).
Generelt er der et godt samarbejde. Der er dog mangler i forhold til tilbagemelding på aftaler. Så fra
samrådets side opfordres til; DIALOG, samarbejde, fremadrettet fokus.
Der er enighed om, at være nysgerrig på hvad kommunen bringer på banen på mødet, herunder specielt i
forhold til proces mm. for udviklingen.
Internt i samrådet var der enighed om at vi har brug for en systematik i forhold til hvordan vi orienterer og
følger op. Aftalt, at Thomas kommer med oplæg til næst møde.
Ac.TJ
GSG havde medsendt liste over en del af de projekter samrådet har i gang/været involveret i. det blev
aftalt, at listen gennemgås af hver enkelt, ajourføres og at der for hvert punkt oplyses status.
Ac. Alle

Vedr. punktet Visionsplan for Gl. Hals Kommune; GSG og HB kontakter de øvrige samråd og checker
holdning mm. til næste møde.
Ac. GSG, HB
Til mødet d.27.11. blev der udtrykt kritik af, at det sker i arbejdstiden.
Deltagere på Teams; UV, LH, TJ, MB, TB - MB arranger prøverunde med Teams.

Ac.MB

Deltagere, fysisk; GBL, GHS, HB, GSG, MD
6. Hals Samråds orientering/information til byens borgere og foreninger mv. (GSG).
Enighed om, at Samrådet kan forbedre brugen af FB. Forslag fremme om, at informere mere omkring
formålet med Samrådet og hvordan det kan bruges af byens borgere og foreninger til fremme af de
sager/ønsker der er/kommer. Desuden at FB kan bruges til at informere om status på de enkelte projekter.
GBL står fortsat som koordinator og de enkelte projekter kan informere/forberede hvad de gerne vil have
på/informere om.
Ac. Alle.
7. Forretningsgang i Hals Samråd – herunder kontakt til Aalborg Kommune (GSG).
Enighed om, at de enkelte arbejdsgrupper tager/har kontakten til de relevante samarbejdspartnere i
Aalborg Kommune vedr. arbejdsgruppens sager og i øvrigt aftale fra sag til sag.
8. Overdragelse af materiale fra tidligere formand, herunder e-boksadgang mv. (GSG).
TB finder løsning smmen med HB og involverer GBL.

Ac. TB, HB

9. Eventuelt.
GBL finder forslag til dato for afholdelse af et kort opfølgningsmøde på mødet med kommunen. Ac. GBL
LH kontakter sponsorerne omkring bosætningsfilmen for at høre til deres ønske vedr. link til filmen. Ac. LH
Der er kommet forespørgsel fra borger vedr. muligheder for at få lys på stien ved fjorden foran
Fjordparken.. Tages med på liste over projekter/punkter.
Hals, den 19. november 2020
Hals Samråd
Morten Danielsen, ref.

