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HALS SAMRÅD
REFERAT
Emne.:

Bestyrelsesmøde om Koldkær Vandverden i Hals Samråd

Tid.:

Mandag, den 5. oktober 2020 kl. 15.00

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 (HB), Berit Barsøe(BB), Hanne Bach(HB) og Gregers
Sten Gregersen (gsg).

Gæst:

Bjarne Jensen (BJ), byrådsmedlem, Socialdemokratiet

Afbud:

Bjarne Jensen, Grete Holch Skalkam, Thomas Jensen deltog delvist via telefon.

Dagsorden:
0.: GBL havde forud for mødet talt med Peter Pindstrup, der oplyste, at samrådet er frit stillet
til at tage stilling til de henvendelser samrådet modtager. GBL havde talt med Bjarne Jensen
der desværre måtte melde afbud p.gr. af andet møde.
1. Kortfattet beskrivelse af situationen, hvor Koldkær Vandverden efterspørger opbakning
fra Hals Samråd til projektet ”Koldkær Vandverden”. v/ Thomas Jensen og Ulla Vittrup.
Ad 1.:

TJ & UV gav en kort introduktion til forløbet mv. om projekt: Koldkær Vandland.

2. Beskrivelse af eventuelle andre tiltag om etablering af svømmehal i Hals. Fra HFS oplyser
Formanden Henriette Holm:
"Vi er ikke kommet videre, der mangler desværre nogle drivkrafter til løfte projektet. Så
desværre."
Ad 2.: GBL refererede til ovenstående mailudsnit fra formanden for HFS, og bad TJ forklare om
der er et projekt eller ej. TJ nævnte, at der arbejdes på et svømmehalsprojekt men at der ikke
foreligger materiale der kan fremlægges. I forhold til formanden for HFS´s udmelding var det
TJ´s svar, at det var fordi formanden ikke var orienteret om alle detaljer der foregår i HFS.
3. En lokalpolitikers vurdering af, om kommunale tilskud (anlæg og drift) til et projekt vil
”spærre” for et andet. Eller sagt i denne situation om et kommunalt tilskud (anlæg/drift)
til Koldkær Vandverden vil have indflydelse på en kommunal medfinansiering af en
svømmehal i Hals.
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Ad 3.: Bjarne var desværre forhindret – men den telefoniske kontakt mellem GBL og Bjarne må
det mest sandsynlige være, at der ikke ydes tilskud til to ”vandprojekter” i Hals.
4. Drøftelse i plenum.
Ad 4.: Efter en længere drøftelse af, om Hals Samråd skulle forholde sig til projektets økonomi,
og hvor et evt. vandprojekt skulle placeres og i hvilket omfang støtte til det foreliggende
projekt vil ”spærre” for et egentligt svømmehals projekt blev det oplyst, at Hals Samråd
oprindeligt støttede videreførelse af Koldkær Svømmehal, og senest sidste år havde udtalt, at
Hals Samråd syntes at det er et flot projekt, men ikke kunne give sin opbakning. Se bilag til
dagsorden for dette møde.
Sekretæren havde udarbejdet et udkast til drøftelse, hvor der var en meget kortfattet
beskrivelse af forløbet afsluttende med en opbakning til projektet, hvis Aalborg Kommune
kunne sikre lokalområdet, at såfremt der kom et bæredygtigt projekt for en svømmehal i
lokalområdet, så ville Aalborg Kommune deltage med sædvanlig medfinansiering under
forudsætning af den kommunale økonomi.
Udkastet blev oplæst og der var mange holdninger til udkastet, som resulterede i, at et flertal i
samrådet ikke kunne støtte dette udkast.
Adspurgt til ejerskab mv. for Koldkær Vandverden oplyste UV, at Koldkær Vandverden er en
forening, og at de investorer der yder bidrag ikke får ejerskab til projektet.
HB nævnte behovet for investorer for at få finansieret projekter i lokalområdet og var ked af
den negative debat der havde været i forbindelse med Lodsens Datter.
5. Hals Samråds indstilling og svar til Hals Vandverden.
Ad 5.: Ud fra ovenstående drøftelse besluttede et flertal i Hals Samråd følgende besvarelse af
Koldkær Vandverdens henvendelse:
”Hals Samråd ønsker at støtte projektet: Koldkær Vandverden. Hals Samråd har ikke taget
stilling til anlægs- eller driftsbudget for det foreliggende projekt.”
6. Eventuelt.
Hals, den 12. oktober 2020
Med venlig hilsen

Hals Samråd
Gregers Sten Gregersen
Sekretær
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Efterskrift: Efter mødets afholdelse er der fremkommet forskellige modsatrettede
oplysninger om i hvilket omfang de øvrige samråd i Gl. Hals Kommune har givet deres
opbakning til projektet som oplyst af bestyrelsen for Koldkær Vandverden.
På den baggrund kan det anbefales at samrådets forretningsudvalg mødes for at give en
indstilling hele Samrådet.
Indstillingen kan ikke gå på for eller imod projektet, men alene en vurdering af det samlede
grundlag for samrådets behandling af henvendelsen fra Koldkær Vandverden.
Det kan endvidere anbefales, at der udarbejdes et paradigme for henvendelser til Hals
Samråd, så alle tilgængelige oplysninger for tidspunktet for Samrådets behandling af den
pågældende henvendelse foreligger.
På første møde efter valget besluttede samrådet at oprette et forretningsudvalg bestående
af:
Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer
Hals, den 12. oktober 2020
Med venlig hilsen

Hals Samråd
Gregers Sten Gregersen
Sekretær

