
Beretning for Vejgaard Samråd året 2020

Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen i januar 2020. Vi havde allerede fra starten af året

nogle ledige bestyrelsespladser, idet nogle af bestyrelsesmedlemmerne, der har været med fra starten af

samrådet, af personlige årsager ønskede at udtræde af bestyrelsesarbejdet. I efteråret 2020 besluttede

bestyrelsen at invitere de 3 borgere fra Vejgaard, som tidligere havde givet udtryk for at de gerne vil deltage,

ind i arbejdet og de har derfor medvirket fra årsskiftet 20/21. Formelt har vi ved den denne

generalforsamling 2 vakante bestyrelsespladser og 1 vakant suppleantplads.

Arbejdsgrupperne

Vi tilpassede i løbet af foråret 2020 vores struktur med arbejdsgrupper, således at de bedre passer til de

projekter vi arbejder med på nuværende tidspunkt. Der er således en arbejdsgruppe omkring ”Udvikling af

Vejgaard Bymidte og Helhedsplan for Vejgaard”, en gruppe omkring ”Kulturhus og hal” og en gruppe

vedrørende ”Grønne områder”. Derudover er bestyrelsen deltager i arbejdsgrupper der rækker ud over de 3

førnævnte grupper. Vi følger arbejdet med renovering af Vejgaard Bibliotek og Frivillighusets indflytning i en

tværgående kommunal gruppe og samarbejder med en beboergruppe på Karnersvej vedrørende

byudviklingsprojekterne ved Samsøgade/ Østre Allé og Sohngårdsholmsvej. Vi har en gruppe som har

organiseret skraldeindsamlinger og endelig deltager vi også i en arbejdsgruppe på EU-niveau omkring

borgerinddragelse i beslutningsprocesser.

”Udvikling af Vejgaard Bymidte og Helhedsplan for Vejgaard”

Vi har haft 4 møder med By-og Landskabsforvaltningen vedrørende udvikling af Helhedsplanen for Vejgaard

og Vejgaard Bymidte og der er fundet midler til at et arkitektfirma kan tegne de første skitser for området

omkring Biblioteket og Bymidten. I gruppen har der bla. været opmærksomhed på trafiksituationen, særligt

for de ”bløde trafikanter”, herunder cyklisme langs Hadsundvej, trafik omkring Vejgaard Østre Skole og

myldretidstrafikken på Hadsundvej. Aalborg Kommune præsenterede i november 2020 et udspil omkring

cyklisme i hele kommunen og samrådet kunne notere at vores ønsker til forbedrede forhold i Vejgaard var

taget med på prioriteringslisten.

”Grønne områder”

Dele af Golfparken fik fredningsstatus i efteråret 2020. Det er vigtigt for samrådet, at de grønne områder i

videst muligt omfang bevares, så det var meget tilfredsstillende. Samrådet har også afleveret høringssvar

ifm. et projekt omkring afgræsning med heste i den sydligste del af Golfparken og vi har løbende modtaget

henvendelser fra hundeejere i Vejgaard, som bad samrådet om at løfte ønsket om en hundeskov i

Golfparken overfor kommunen. Samrådet er ikke kommet igennem med ønsket endnu, da kommunen ikke

kunnet finde rådige midler til etablering, men samrådet forfølger fortsat sagen.

”Kulturhus og Hal”

Foreningslivet i Vejgaard har tidligere udtrykt ønske om en hal i Vejgaard, men bl.a. efter at renoveringen af

Østre Allé Hallen er påbegyndt, har det lange udsigter. Samrådet har ikke opgivet tanken og har haft møder

med Aalborg Kommune om hvad der skal til for at realisere ideen, herunder særligt medfinansiering.

Andre projekter



Byudvikling - ”Østre Alle, Samsøgade, Sohngårdsholmsvej”

Samrådet blev tidligt i 2019 involveret i en sag omkring byudviklingsplanerne for Samsøgade, Østre Allé og

Sohngårdsholmsvej, idet en lokal arbejdsgruppe (”Karnersvej”) henvendte sig med bekymringer vedr.

byggeriet. Derudover har en del andre borgere i kvarteret omkring Petersborgvej, Bernstorffsgade og

Vonsyldgade henvendt sig til samrådet, idet en afledt konsekvens af byggerierne vil være øget trafik og

parkeringsproblemer på deres veje. Samrådets rolle har primært været at følge processen og indgå i den

løbende dialog med forvaltningen. Der har været et lavt aktivitetsniveau i 2020, men her i starten af 2021 er

der kommet fornyet skred i sagen og samrådet er i fortsat samarbejde med arbejdsgruppen omkring

projekterne.

Juletræsarrangement

Samrådets juletræsarrangement måtte i 2020 nedjusteres til opstilling af nogle juletræer på torvet i Bymidte

og en adventskalenderkonkurrence på Facebook.

Skraldeindsamling

Samrådet har organiseret og gennemført 8 skraldeindsamlinger i 2020 forskellige steder i Vejgaard. Helt

jordnært har en initiativgruppe fra og uden for bestyrelsen, inviteret Vejgaards borgere til at bruge en time

på at samle skrald op fra gader og fortove. Et værdsat initiativ som planlægges videreført i 2021.

Strategi for samrådet

Strategien for samrådets arbejdet kunne vi præsentere i foråret. Formålet er at give retning og prioritering

for bestyrelsens arbejde. Strategien er tilgængelig på www.vejgaardsamraad.dk og er ikke et endegyldigt

dokument. Bemærkninger fra borgere, organisationer m.fl. er meget velkomne.

Afslutning

På trods af Covid-19 restriktionerne har det været et travlt år i Vejgaard Samråd med mange emner på

dagsordenen. Vi er også blevet gode til at holde møder på Microsoft Teams, Zoom m.fl. platforme, men

savner i den grad til at kunne mødes på mere traditionel vis og ikke mindst til at kunne invitere borgerne i

Vejgaard til fysiske møder.

Tak til de mange sponsorater fra erhvervslivet i Vejgaard som støttede op om samrådets julearrangement

med præmier og forfriskninger ifm. skraldeindsamlingerne. Aalborg Kommune og mange flere for

samarbejder. Sidst en stor tak til de mange borgere, som har bakket samrådets arbejde op gennem ord og

handling og til bestyrelsen for at trække et kæmpe læs.

http://www.vejgaardsamraad.dk

