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HALS SAMRÅD
REFERAT
Emne.:

Bestyrelsesmøde i Hals Samråd

Tid.:

Onsdag, den 16. september 2020 kl. 18.30

Sted.:

Hals Søsportscenter

Deltagere:

Gitte Baltser Langeland (GBL), Grete Holch Skalkam (GHS), Morten Danielsen (MD),
Lars Ahrenholt (LA), Ulla Vittrup (UV), , Tina Bols (TB), Thomas Jensen (TJ), Hanne
Borup (HB), og Gregers Sten Gregersen (gsg).
Anna Westergaard (AW) vedr. pkt. 6.

Åbent møde: Bjarne Lyngø, Jesper Jensen og Kirsten Lind bestyrelsesmedlemmer fra Koldkær
Vandverden pkt. 4
Afbud

Berit Barsøe (BB), Hanne Bach (HB) og Marianne Bønlykke (MB)

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Ad 1.: Godkendt
2. Orientering fra formanden
Ad 2.: Infomøde om Hals Skansepleje onsdag den 23. september 2020 kl. 8.00 – 9.30 LA
deltager i mødet og snakker med Bjarne Høj om eventuel ansøgning om midler til
aktiviteter.
LA og TJ udarbejder ansøgning til aktiviteter i Hals By.
Ansøgning om midler til opbevaringskasser til redningsveste på havnen. Måske LA og TJ
også udarbejder ansøgning til dette. GHS har ansøgt Trygfonden og fået tildelt et antal
redningsveste.
Henvendelser fra Aalborg Kommune vedhæftet dagsordenen til dette møde.
3. Orientering fra kassereren
Ad 3.: Kassereren oplyste, at Samrådet får tildelt et beløb på maks. kr. 15.000,00 (efter
ansøgning). Beløbet skal principielt anvendes i tildelingsåret, hvorfor kassereren imødeser
relevante aktiviteter hvortil tilskud kan gives. Der er ca. kr. 26.000 på Samrådets konto.
4. Orientering fra Koldkær Vandverden v/ Kurt Nielsen (forudsætter materiale)
Ad 4.: Der var ikke fremsendt nyt materiale om Koldkær Vandverden som ønsket af Hals
Samråd. Bjarne Lyngø havde forud for mødet aftalt med GBL, at repræsentanter fra
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bestyrelsen ville gennemgå en PP præsentation, hvilket de gjorde. Der vedlægges en kopi af
denne PP der vedrører den fysiske del af projektet. Der udspandt sig en drøftelse af
projektet med fokus på økonomien, hvor det blev oplyst, at økonomien nu principielt var på
plads. En af de fonde, der forventes at bidrage, forudsætter, at der også kommer et bidrag
fra Aalborg Kommune. Bjarne viste en planche, hvoraf det fremgik, at en ny lokalplan er
vedtaget af Aalborg Byråd. Det blev endvidere oplyst, at bestyrelsen havde haft kontakt til
Aalborg Kommune, der kunne oplyse, at der ikke var planer om at opføre en ny svømmehal
i Hals indenfor den nærmeste fremtid.
På spørgsmålet til repræsentanterne fra Koldkær Vandverden om, hvad de egentlig
ønskede fra Hals Samråd:
Svaret herpå var, at der var brug for (krav til), at områdets Samråd (Ulsted, Hou og Hals)
bakkede op om projektet, hvis der skulle ydes bidrag fra Aalborg Kommune – anlæg/drift.
Der er opbakning til projektet fra samrådene i Vester Hassing, Gandrup og Hou. Der
mangler således afklaring fra Hals og Ulsted.
GBL anbefalede, at der blev afholdt et møde i Hals Samråd med eneste punkt: Drøftelse af
henvendelsen fra Koldkær Vandverden.
Det forudsættes, at der på dette møde i Samrådet også er oplysninger om projektets
økonomi.
Mødet blev aftalt til: Mandag den 5. oktober 2020 kl. 15.00
Dagsorden udsendes 4 dage forud for mødet.
5. Referat fra mødet den 17. juni 2020 v/gsg
Ad. 5.: Sekretæren oplyste, at der var gjort flere ihærdige forsøg på at genskrive referatet
fra samrådets møde den 17. juni 2020. Det lykkedes ikke. Derfor foreslog sekretæren, at de
skriftlige bemærkninger der var fremkommet bliver tilføjet referatet. Dette blev besluttet.
6. Orientering fra gruppen, der arbejder med Bosætningsfilmen.
Ad 6.: LA og AW viste et første udkast til bosættelsesfilmen. LA havde forskellige tekniske
og indholdsmæssige bemærkninger til filmen, som han havde fremsendt til producenten –
bl.a. om beskæftigelse i området, indkøbsmuligheder og stranden.
Der var forslag om at medtage spisesteder og sportslivet i byen og ændre til salg skilt til et
solgt skilt.
LA og AW har møde med fotografen fredag den 18. september 2020 og får justeret filmen
som drøftet.
7. Orientering fra Aktivitetsgruppen.
Ad 7.: gsg orienterede om arbejdet med slingerser ud for Søsportscenteret, og TB
orienterede om det samlede projekt for Aktivitetspladsen. Der er møde med AAK og deres
rådgiver/producent (Monstrum) den 7. oktober 2020. Der arbejdes på, at få igangsat
gennemførelsesarbejder i år.
8. Orientering fra arbejdsgruppen, der arbejder med Hals Samråds Vedtægter.
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Ad 8.: Der var medsendt udkast til vedtægter for Hals Samråd udarbejdet af
arbejdsgruppen. Vedtægterne forventes vedtaget på næstkommende repræsentantskabsmøde. Efter genlæsning af Aalborg Kommunes regler for Samråd i kommunen anbefalede
gsg, at arbejdsgruppen koordinerer reglerne og forsøger at inddrage Gitte Snebang igen og
at arbejdsgruppen udvides med Hanne Borup.
Dette blev vedtaget.
TJ erindrede om ”De 10” foreningers henvendelse vedr. Samrådets vedtægter. GBL har
reageret på dette og indsigelsen fra Ulla Larsen m. fl.
9. Fordeling af igangværende opgaver i Hals Samråd (se bl.a. mail fra Dennis).
Ad 9.: Den medsendte liste over aktiviteter blev gennemgået, og det forventes, at der
foreligger en revideret liste til næste møde.
10. Eventuelt
Ad 10.: MD var ikke ovenud begejstret for placering af en container på P-Pladsen ved
rundkørslen,
som skulle rumme selvbetjent turist – info.
HB syntes det var en god idé med en markant og central placering.
gsg efterlyste et positivt samarbejde om aktiviteter som f.eks. Turistbetjening.
11. Næste møde
Møder afholdes tredie onsdag i måneden.
Hals, den 22. september 2020
Hals Samråd
Gregers S. Gregersen
Sekretær
28. september 2020 ændringer foretaget under pkt. 4 linie 4 : 50/50 slettet og linie 13 og 14 er ny
tekst.
Pkt. 8 side 3 linie 5 tilføjes ”og at arbejdsgruppen udvides med Hanne Borup (Hals Samråd)”
Hals, den 28. september 2020
Hals Samråd
Gregers S. Gregersen
Sekretær

