LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER
Gabels Torv 5, 9000 Aalborg, tagekragbak@hammer-bakker.dk tlf. 21787099

Formandens beretning 2022
Denne beretning vedrører perioden fra generalforsamlingen den 12. juli 2021 til i dag den 26. april
2022.
I vil få at høre om
- Bestyrelsens arbejde
- Cykelsti
- Hestevognstur
- Hjemmesiden
- Julekalenderen
- Mødestedsprojektet
- Naturgenopretningsprojektet
- Samrådene i Vestbjerg og Vodskov
- Vandtårnet
- Årsskriftet
BESTYRELSENS ARBEJDE
Beretningen dækker kun 9 ½ måned, for forrige generalforsamling blev på grund af corona først
holdt den 12. juli i fjor, så vi mangler et halvt forår og det meste af en sommer at berette om.
Tilsvarende mindre aktivitet har der været i bestyrelsen i den periode som beretningen dækker.
Som altid har der været et godt samarbejdsklima i bestyrelsen. Det takker jeg bestyrelsens
medlemmer for.
Tine Leth Bak og Kurt Jensen har besluttet ikke at genopstille til bestyrelsen. Tine har heldigvis
lovet at fortsætte som hjemmesidens redaktør og som webmaster i en overgangsperiode. Tak til
Tine og Kurt for jeres tid i bestyrelsen og for jeres bidrag til lodsejersammenslutningens arbejde.
CYKELSTI
I forskellige fora har der været arbejdet med at få anlagt cykelsti langs vejene som omkranser
Hammer Bakker.
I Aalborg Kommune er man nu så langt fremme med dette arbejde at det kan forventes at
anlæggelse af cykelsti langs Tingvej mellem Vestbjerg og Vodskov bliver sat i gang nok ikke
senere end i 2023. Da Tingvej er en meget befærdet og ret smal vej, er den ikke særlig tryg for
cyklister. Bestyrelsen ser derfor frem til denne væsentlige forbedring af sikkerheden for bløde
trafikanter. I den tid undertegnede havde børn der skulle i skole i Vodskov, turde vi ikke lade
børnene cykle ad Tingvej. Den bekymring bliver fremtidige forældre heldigvis fri for.
Aalborg Kommune er blevet anbefalet af rådgivere at anlægge cykelsti på begge sider af Tingvej.
Der foreligger fra processen ”input” der går ud på i stedet at få anlagt en dobbeltsporet cykelsti
langs nordsiden af Tingvej. Bestyrelsen anbefaler den løsning som kommunen er blevet rådgivet
om, da den vurderes som den bedste med hensyn til trafiksikkerhed, og da den vil kræve mindst
indgreb i Hammer Bakker.

HESTEVOGNSTUR
Den traditionelle hestevognstur har altid været et tilløbsstykke for medlemmerne. Allerede fordi den
bestyrelsesperiode der udløber i dag, ikke har omfattet en sommerperiode, har bestyrelsen ikke
forsøgt at genoplive traditionen, der har været sat på pause på grund af corona.
Da Poul Erik Pedersen, som har været ankermand for gennemførelse af turene, har sagt opgaven
fra sig, bliver der behov for at en ny ildsjæl påtager sig opgaven. Bestyrelsen modtager meget
gerne henvendelse fra nogen med mod på opgaven.
HJEMMESIDEN
Alle medlemmer ved selvfølgelig at hjemmesiden findes på www.hammer-bakker.dk
Bidrag til hjemmesiden er altid velkomne. De kan indtil videre indleveres til renemallin@hammerbakker.dk eller til tinelethbak@hammer-bakker.dk
JULEKALENDEREN
For anden gang har lodsejersammenslutningens julekalender pirket til medlemmernes viden om
fænomener og deres lokalitet i bakkerne – og kalenderen har sikkert fået nogen ud på tur for at
kunne placere alle lågerne rigtigt på kortet.
Denne gang var præmierne sponseret af Le Fleur v/ Pernille Carstensen. Tak for det. Og tak til
Freddy Jensen for arbejdet med tilrettelæggelse af julekalenderen.
MØDESTEDSPROJEKTET
I forrige beretning fortalte jeg at projektet om mødestedet ikke blev til noget, da Realdania trak sit
tilsagn om finansiering tilbage.
I mellemtiden er det lykkedes at opnå tilladelse og dispensation fra fredningen og finasiering på
anden vis, så shelterpladsen kan blive renoveret og bålhytten fornyet og udvidet – alt med respekt
for at shelterpladsen ligger i netop Hammer Bakker. Den løsning stemmer helt med det kompromis som blev indgået på initiativ af lodsejersammenslutningen.
Der arbejdes fortsat på at supplere med et informationssted i institutionsområdet ved Vodskov,
hvilket bestyrelsen hele tiden har støttet.
Bestyrelsen anser faren for monumentale anlæg, fremmede for og ikke nødvendige for Hammer
Bakker, for at være mindre aktuel nu. Bestyrelsen vil dog gennem sine repræsentanter Klaus
Fossing og René Mallin i den fortsat bestående styregruppe bevare sin opmærksomhed på emnet.
NATURGENOPRETNINGSPROJEKTET
Både Den Danske Naturfond og Aalborg Kommune er medlemmer af lodsejersammenslutningen.
Det sætter bestyrelsen stor pris på at de er.
Samtidig er der tale om de to største ”spillere” når det drejer sig om Hammer Bakkers forhold og
om bakkernes fremtid.
Derfor kan bestyrelsen komme i den situation at skulle kommunikere med naturfonden og
kommunen som ”spillere”.

Det har bestyrelsen gjort en enkelt gang i den forløbne periode. Bestyrelsen henvendte sig nemlig
til kommunen og naturfonden for at opfordre de to spillere/medlemmer til at overveje om det er
nødvendigt også at hegne vest for Gennem Bakkerne.
Henvendelsen førte til at naturfonden og kommunen inviterede bestyrelsen til et dialogmøde om
projektet. Mødet blev holdt den 25. januar, hvor der i god stemning blev udvekslet synspunkter.
Projektledelsen vil vende tilbage med en melding, når man har haft lejlighed til at forholde sig til
indholdet af mødet. Bestyrelsen afventer spændt tilbagemeldingen.
Der kan være anledning til at nævne at skovningerne i projektområdet ikke var henstand for
henvendelsen.
SAMRÅDENE I VESTBJERG OG I VODSKOV
Der gælder fortsat det jeg sagde i forrige beretning, nemlig at Klaus Fossing er medlem af
Vestbjerg samråd, og at jeg er medlem af Vodskov samråd.
Klaus og jeg holder derfor fra hver vores udkigspost øje med nyheder og initiativer der berører
Hammer Bakker. Så vidt vi ved, er der ikke noget der aktuelt kræver særlig opmærksomhed i den
henseende.
Men det kan hurtigt ændre sig.
Cykelstien langs Tingvej mellem Vodskov og Vestbjerg har dog været behandlet i begge samråd.
VANDTÅRNET
René Mallin er trådt ud af vandtårnets bestyrelse på grund af stort arbejdspres i Renés arkitekt- og
byggerådgivningsfirma.
I bestyrelsen vurderer vi at der ikke er noget aktuelt påtrængende behov for at lodsejersammenslutningen besætter en post i foreningen Vandtårnets bestyrelse, som lodsejersammenslutningens bestyrelse i øvrigt ønsker held og lykke med projekt Vandtårnet
ÅRSSKRIFTET
I forrige beretning oplyste jeg at de hidtidige redaktører Katrine og Finn Nielsen stoppede.
Ingen har meldt sig som Katrine og Finns afløser.
Bestyrelsen har derefter besluttet at sætte udgivelsen af årsskriftet på pause. Udgivelsen kræver
en meget stor og engageret indsats for, inden for en bestemt tidsramme, at lave et produkt som er
af høj kvalitet med hensyn til indhold, tekstligt, med hensyn til illustration og med hensyn til layout.
Endvidere skal der bruges tid og kræfter på at tegne annoncer som kan finansiere trykningen og
udgivelsen af årsskriftet.
Yderligere vurderer bestyrelsen at det vil være vanskeligt fortsat at tilvejebringe relevant, aktuelt og
nyt stof i tilstrækkeligt omfang, da historiske og personhistoriske forhold med relation til Hammer
Bakker efterhånden er velbeskrevet i årsskrifterne, som alle kan læses på lodsejersammen-

slutningens hjemmeside, eller i andre publikationer, og da helt aktuelle forhold meddeles på
hjemmesiden eller ved direkte mail til medlemmerne.
Skulle der komme henvendelse fra nogen som på troværdig og gennemtænkt måde vil tilbyde at
stå for genoptagelse af udgivelsen af årsskriftet, vil bestyrelsen selvfølgelig tage genudgivelse
under positiv overvejelse.
Den 26. april 2022
Tage Kragbak

