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HALS SAMRÅD
Emne.:

Referat af bestyrelsesmøde i Hals Samråd

Tid.:

Onsdag, den 17. juni 2020 kl. 18.30

Sted.:

Hals Søsportscenter.

Deltagere:

Gitte Baltser Langeland (GBL), Grete Holch Skalkam (GHS), Dennis Charles Hansen
(DCH), Morten Danielsen (MD), Lars Ahrenholt (LH), Ulla Vittrup (UV), Marianne
Bønlykke (MB), Tina Bols (TB), Thomas Jensen (TJ) og Gregers Sten Gregersen (gsg)
ref.
Samt bilagskontrollør (revisor) Anna Westergaard (AW).

Afbud:

Hanne Borup, Berit Barsøe, Hanne Bach og Claus Gregersen – sidstnævnte ønskede
at udtræde af Hals Samråd, hvilket blev imødekommet.

Dagsorden:
0. Fordeling af opgaver i Hals Samråd
1. Godkendelse af dagorden
2. Behandling af mail af 20. februar 2020 vedr. udtræden af samråd
3. Indsigelse fra 10 foreninger vedr. vedtægter for Hals Samråd, nedsættelse af
arbejdsgruppe til at formulere dem.
3.5 Etablering af repræsentantskab
4. Behandling af mail fra Ulla Larsen, indsigelse til referat
5. Campingpladsen bliver ikke retableret som campingplads. Stedet bliver i stedet udstykket
som et delvist boligområde og delvist erhverv. I den anledning vil ejeren gerne have
samrådets kommentarer til planerne v/Lars
6. Bosætningsfilm, hjælp søges !
7. Status Øst-Vest projektet v/Dennis
8. Diverse
Ad 0.:

Efter en kort drøftelse blev dette punkt udsat til næste møde, idet GBL gerne vil have
tid en nærmere overvejelse.
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Ad 1.:

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af pkt. O og pkt. 3.5

Ad 2.:

Mail af 20. februar 2020 blev drøftet. Der var en forventning om, at der fremkom en
dokumentation for de fremsatte påstande i mailen generelt og især pkt. 2, hvilket
ikke skete, og den videre afklaring og drøftelse blev henvist til et møde mellem TJ,
GBL og GHS. Tidspunkt blev aftalt på mødet.

Ad 3.:

Det blev oplyst, at der forud for afholdelse af ”repræsentantskabsmøde ” i Hals
Samråd var blevet annonceret på sædvanlig vis , og derudover ved mail til alle
foreninger med invitation til samarbejdet om Hals Samråds videre arbejde.
TJ har efter afholdelse af repræsentantskabsmødet kontaktet 10 foreninger ud af alle
de foreninger, der findes i området, og på vegne heraf fremsendt en indsigelse mod
Hals Samråds vedtægter.
På repræsentantskabsmødet opfordrede bestyrelsen til, at der blev nedsat en
arbejdsgruppe til at afsøge muligheden for at etablere et repræsentantskab og
foretage nødvendige tilretninger af Hals Samråds vedtægter.
TJ sender det materiale, der er fremsendt til de 10 foreninger til Hals Samråd.
Det overvejes at invitere underskriverne af indsigelsen til at møde med den arbejdsgruppe, der skal arbejde med evt. etablering af repræsentantskab og Hals Samråds
vedtægter.

Ad. 3.5: På bestyrelsesmødet blev der nedsat en arbejdsgruppe vedr. etablering af
repræsentantskab samt formulering af vedtægter bestående af:
LH, UV og gsg – Gitte Snebang gav på repræsentantskabsmødet tilsagn om at deltage
i arbejdet.
gsg kontakter Gitte S.
Ad 4.:

GBL besvarer henvendelsen til de seks indsigere.

Ad 5.:

LH havde deltaget i møde med Søren Zaar Chantz (ejer af campingpladsmatriklen) og
fremviste beliggenhedsplan for områdets udnyttelse med boliger og erhverv. Der
kunne eventuelt indgå et borgerhus i projektet. Projektet kan drøftes videre på
næste møde. Der var interesse for et borgerhus/borgerforening på dette areal eller
et andet sted i byen. Lokalplan: 9 – 4 – 105.
Til det videre arbejde hermed blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af:
AW, LH, MB – måske MD og eksterne deltagere. MB er ”tovholder” indtil endelig
etablering af arbejdsgruppen.
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Ad 6.:

Til færdiggørelse af projekt Bosætningsfilm søgte GBL og DCH hjælp til det videre
arbejde. Der skal udarbejdes drejebog, speak, og indgås aftaler med de implicerede
parter.
Følgende viderefører arbejdet: MB, AW, LH og TJ. GBL overdrager materiale og
fungerer som ”konsulent”.

Ad 7.:

DCH fortalte om projektets færdiggørelse og følger projektet indtil endelig aflevering
fra entreprenør til bygherrer/brugere.
MD spurgte til den tegning der viste at projektet fortsatte ud i vandet (Lægården).
Det er ikke længere en del af projektet.

Ad 8.:

Diverse

a.

TJ spurgte til Naturprojektet. GBL oplyste, at der trods en række problemer nu er styr
på projektets færdiggørelse herunder økonomiske udfordringer.
DCH ønsker at udtræde af Hals Samråd grundet øgede engagementer.
gsg uddelte en folder der beskriver en ny forening i Hals: Maritime Oplevelser – Hals
Havn og fortalte, at der den 20. juni 2020 er arrangeret Åben Havn med deltagelse af
en række af de foreninger, der har deres aktiviteter på Hals Havn.
DCH har i sin orienteringsmail nævnt flere af de aktiviteter som Hals Samråd arbejder
med. Til næste møde laves der en oversigt over opgaver, så vi kan fordele arbejdsopgaverne.

b.
c.

d.

Næste møde: onsdag den 19. august 2020 kl. 18.30
Hals den 23. juni 2020
Gregers S. Gregersen
Ref.
Nedenfor indsættes bemærkninger/indsigelser til ovenstående referat. Disse bemærkninger og
indsigelser er ikke drøftet/kommenteret ved bestyrelsesmøde men bringes blot som de er
fremsendt.
Der mangler en kommentar fra Gitte Langeland til Thomas´ forespørgsel til Hals
Naturpark/søen om frister afgivet af sponsorer – alt er løst men efter behov kan Gittes svar
findes frem.
Hej Gregers
Tak for referat.
Ang. pkt.7 har jeg en rettelse/følgende opfattelse
Så har øst-vest projektet ikke været planlagt, ført ud i vandet.
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Vi talte om, at det muligvis, stammede fra nogle "gamle" skitser fra aktivitetsgruppe-Området.
Mvh.
Dennis Charles Hansen
Indsigelse mod ad.2 i referat:
Det er ikke i orden at skrive, at dokumentationen ikke blev fremlagt. Det er en fortolkning fra Gregers side.
Det øvrige, der også står i brevet, blev ikke diskuteret.
Jeg vil foreslå, at vi tager punktet op igen med fyldestgørende svar på alle punkterne.
Lars Ahrenholt=
Hej Greggers
Tak for referat.
Det undrer mig at referatets pkt. 2 fra sidste møde kun er beskrevet med 4 linjer, selvom punktet fyldte
hele 70 minutter. Jeg synes vi skylder en fremstilling af hvad der blev drøftet under punkt 2.
Jeg savner referat af følgende under pkt. 2:

•

•

Grete Skalkam mener ikke man kan vende tilbage til Samrådet efter en såkaldt ”timeout” som den
TJ havde bedt om i starten af 2020. Hun opfordrede i den anledning Bestyrelsen til afstemning om
dette, hvilket blev afvist.
Grete Skalkamp og Greggers Gregersen efterlyste konkrete eksempler på de habilitetsproblemer
som omtalt i ”Indsigelser til referat af Repræsentantskabsmøde i Hals Samråd d. 11.3.20 og
efterfølgende ændring af vedtægter”. TJ fremhævede en bevilling fra Samrådet til en papmodel
over Østpieren, som skulle udfærdiges af ideer fra interessenter omkring Østpieren, herunder
Lodsens Datter. Da TJ spurgte ind til om der havde været et samarbejde omkring tilblivelsen af
papmodellen, kunne GHS ikke umiddelbart dokumentere noget, men der havde været nogle
telefonsamtaler. TJ fremhævede også en anden sag om bestilling af tegninger hos kommunen til
arbejdsgruppen for ”aktiviteter omkring søsportscenteret”. Udover tegninger omkring
søsportscenteret forsøgte GHS at rekvirere tegninger over et område hvor hun selv driver
forretning.

•

Der blev fra de gamle medlemmer af samrådet ytret utilfredshed med at kommunen blev
informeret om indsigelserne og derved signaleret dårligt samarbejde i bestyrelsen.

•

Grete Skalkamp gav udtryk for at det var yderst besværligt at arbejde under mistillid. Hertil foreslog
TJ at man indstillede til vedtægtsændringer som beskriver nogle habilitetsprincipper for Hals
samråd.

•

Greggers Gregersen udtrykte stor forargelse over indsigelserne og opfordrede TJ til at rejse sig og
give GHS en stor undskyldning, hvilket blev afvist.

Pkt 3:
Jeg mener ikke der blev overvejet en invitation af underskriverne på indsigelser....., men at det blev
besluttet.

5

Mvh.
Thomas Jensen
Hej Gregers
Fint referat - ingen bemærkninger.
Med venlig hilsen

Grete Holch Skalkam
hej Gregers

Denne mail er besvaret af gsg

tak for referat
jeg tænker lidt på at det nok ikke kaldes repræsentantskabsmøde ( møde 17/6 men i stedet
Samrådsmøde)?
Er om lidt i tvivl ikke TJ kom med i udvalgsgruppe til vedtægter mm efter anbefaling af Lars A.??
Er der aftalt mødedato fir 10 foreninger som jeg ikke har fået noteret??
Er på vej til Sjælland
god weekend/ ferie
Med venlig hilsen
Ulla

