1

HALS SAMRÅD
REFERAT
Emne.:

Bestyrelsesmøde i Hals Samråd

Tid.:

Onsdag, den 21. oktober 2020 kl. 18.30

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(HBa) og
Sten Gregersen (gsg).

Gregers

Kursiv = deltagere.
Samt

Anna Westergaard (AW) vedr. pkt. 6

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Orientering fra formanden
Mødeinvitation fra AAK den 27. november 2020 kl. 09.00 på Stigsborg Brygge.
Der kan deltage op til 5 personer.
Følgende ville gerne deltage: Morten, Grete, Hanne, Gregers, Gitte og Lars. Tina på Teams.
Det kan anbefales, at formanden udsender modtagen post til alle i samrådet – som det var
førhen.
3. Orientering fra kassereren
Orienterede om samrådets økonomi og mindede om anvendelse af midlerne samt
fremsendelse af bilag for anvendte midler.
4. Orientering fra sekretæren: Gregers stopper som sekretær, ny sekretær skal udpeges.
Sekretærposten varetages fremover af Morten og Gitte. Fordeling informeres der om på
næste møde.
5. Koldkær Vandverden v/ GBL.
GBL orienterede information fra samrådene i Vester Hassing/Stae og Ulsted.
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GBL refererede videre om samtale med Kurt (formand for Foreningen Koldkær Vandverden)
der oplyste, at det ikke var AAK der ønskede at høre samrådene om Koldkær Vandverden,
men at det var Kurt der ønskede at kende samrådenes holdning/tilkendegivelser inden han
tog et møde med AAK.
Drøftelse i samrådet af, om der på det nye grundlag foreligger ændringer i samrådets
holdning til udtalelsen.
De enkelte medlemmer bekræftede deres tidligere holdninger.
Såfremt der skal afholdes et fælles møde med de fem samråd og foreningen Koldkær
Vandverden forventes det, at denne forening arrangerer dette møde.
6. Bosætningsfilmen v/Lars & Anna: Anna deltog ikke i bestyrelsesmødet.
”Jeg sendte et link med bosætningsfilmen til Mark fra HOME. Han var så flink at sende mig
en aftale han havde lavet med den tidligere formand. Hvordan kommer bosætningsfilmen
ud til et bredere publikum, som Mark var blevet lovet?"
Til drøftelse og beslutning.
HBo ønskede en ekstra film uden lyd – så der kunne bruges enkeltsekvenser fra filmen
uden lyd.
LA oplyste, at filmproducenten ikke ville levere en film uden lydspor bl. a. af hensyn til
deres koncept mv.
GHS opfordrede LA til en fornyet henvendelse til filmproducenten dels for at levere filmen
uden lydspor dels levere filmen på et antal USB Stik.
LA var af den opfattelse, at filmproducenten mente at have leveret det aftalte.
7. Evt. nyt om planlægning for østpieren. GBL
GBL oplyste, at AAK snart sender planlægning af Østpieren i offentlighedsfasen.
8. Eventuelt.
a. Willy Bendixen ønskede at samrådet kontaktede AAK om lugtgener (og fjernelse heraf)
fra vandområdet vest for færgen.
GBL blev anbefalet at Willy anvender ”Tip – Aalborg.”
b. HBo oplyste, at der er tilgået fondsmidler til Aktivitetspladsen med kr. 600.000 og
nordsøstien med kr. 400.000 – der kommer projekt for nordsøstien i næste uge.
c. HBa – isbryderne – sker der noget? Der arbejdes nu med at afhænde de to isbrydere til
ophugning.
d. Anbefaling til vedtægtsgruppen: Møder i samrådet kan alene afholdes som fysiske
møder med mindre ganske særlige forhold nødvendiggør at afholde møde som digitalt
møde (Zoom, Teams eller andet).
e. GHS opfordrede til, at samrådets holdning til østpierens udnyttelse.
f. Forud for næste bestyrelsesmøde i samrådet udsendes alt det materiale som Hals
Samråd er i besiddelse af: GBL finder alt materiale og udsender.
HBo sender materiale fra borgermøde (post-it mv.)
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Hals Samråd får derved et grundlag at drøfte hvad byens borgere har ytret sig om og
dermed hvad der kan videregives til AAK.
g. TB orienterede om arbejdet med projektet for Aktivitetspladsen og slingerser.
h. Borgerhus: MD og MB har drøftet muligheder for et Borgerhus og indkalder
interesserede til orienteringsmøde.
Hals, den 29. oktober 2020
Hals Samråd
Gregers Sten Gregersen
Ref.

