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Restaureringen af Huul Mølle
2. etape igangsættes
1. etape omfattede en registrering af møllens tilstand, og blev finansieret med kr. 130.000
fra Indenrigs– og Sundhedsministeriets landdistriktspulje 2007.
2. etape omfatter projekteringsdelen og havde oprindeligt et budget på kr. 610.000.
December 2008 fik Huul Møllelaug det første tilsagn om kr. 200.000 fra Aalborg Kommunes
fyrtårnspulje, og september 2009 meddelte Augustinus Fonden, at de gerne ville støtte projektet med kr. 100.000. Herefter gik det uendeligt trægt med støttetilkendegivelser, hvorimod afslagene på ansøgningerne kom nogenlunde regelmæssigt, hvilket selvfølgelig ikke
kunne undgå at påvirke bestyrelsens humør.
Derfor var glæden stor, da bestyrelsen i april 2010 blev bedt om at søge kr. 50.000 fra Nibe
Erhvervsfond, som ønskede at uddele hele deres egenkapital, da fonden var under afvikling.
Møllelaugsbestyrelsen besluttede så i sommeren 2010 at revurdere budgettet. Arkitekten
blev bedt om reducere sine ydelser til kun det absolut mest nødvendige. Ingeniørarbejdet
blev skubbet til de efterfølgende udførelsesfaser, da andres havde erfaringer med, at det er
lettere at skaffe midler til selve udførelsen end til projekteringsfasen. De øvrige udgiftsposter
blev også grundigt bearbejdet, der blev indhentet faste tilbud i stedet for de skønnede udgifter, således at også de uforudsete udgifter kunne nedsættes. På denne måde var det muligt
at reducere budgettet til kun kr. 370.000.
Med diverse renteindtægter, kontingentindbetalingerne 2009-2010 fra møllelaugets medlemmer, og med en støtte på kr. 5.000 fra Spar Nord, Nibe til de geotekniske undersøgelser, var
det pludselig muligt at igangsætte etape 2, hvis tilsagnsyderne godkendte projektændringerne og det reviderede budget. Den sidste af disse godkendelser blev givet d. 9. februar 2011.
Efter således lidt over 2 års fundraising kan etape 2 endelig igangsættes.

S IDE 2

Det er nu der skal trækkes i arbejdstøjet
Vokslev Samråd holder opfølgningsmøde på borgermødet om udarbejdelse af en landsbystrategi for Vokslev:

Opfølgende borgermøde d. 13. april kl. 19.30 i Vokslev Forsamlingshus
Formålet med mødet er at få bemandet arbejdsgrupper, som skal arbejde videre med de emner, som blev udpeget som de vigtigste på det velbesøgte borgermøde d. 12. januar 2011.
Følgende emner blev udpeget som de 4 vigtigste:
(det samlede resultat er vist andet sted i bladet)

•
•
•
•

Fællesskabsarrangementer
Bedre bredbånds-/mobildækning
Natur og bedre adgang til denne

Etablering af multihus
De øvrige spændende punkter er absolut ikke glemt, men vi er nødsaget til at koncentrere
kræfterne om de temaer, hvor interessen er størst.
Hvis du er interesseret i et af ovennævnte temaer, kan du melde dig til den af de fire arbejdsgrupper, som du synes du gerne vil støtte. Selv om du ikke er interesseret i at gå aktivt
ind i en arbejdsgruppe, så er du selvfølgelig meget velkommen til at deltage i borgermødet
alligevel.
I alle arbejdsgrupper vil der være mindst én repræsentant fra Vokslev Samråd. En af disse
repræsentanter vil være arbejdsgruppens formand.
Hvis det viser sig, at der ikke er deltagere nok i en arbejdsgruppe, vil temaet blive parkeret,
indtil der er større interesse. Kræfterne vil i så fald blive brugt på temaer, hvor der er større
deltagelse.
Så kære medborger – det er nu, at du kan få indflydelse på vores fælles fremtid

Generalforsamlinger i Vokslev
Lørdag d. 5. marts kl. 13.30 afholder Vokslev Idrætsforening standerhejsning. Senere på dagen er der ordinær generalforsamling i VIF og VIFs venner.

Onsdag d. 9. marts kl. 19.00 afholder Vokslev Friskoles Støtteforening ordinær generalforsamling. Se vedlagte indkaldelse.
Torsdag d. 24. marts kl. 19.00 afholder Vokslev Forsamlingshus ordinær generalforsamling. Se vedlagte indkaldelse.
I forlængelse af ovennævnte borgermøde onsdag d. 13. april kl. 19.30 afholder
Vokslev Samråd ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:
•
•
•
•
•
•
•

Formandens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab
Valg af ét bestyrelsesmedlem som repræsentant for de borgere i Vokslev, som
ikke er medlem af foreningerne. Leo Helmer er på valg og modtager genvalg.
Valg af suppleant
Valg af revisor
Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 30. marts)
Eventuelt (punkter under eventuelt kan ikke sættes til afstemning)

S IDE 3

For alle friske børn og
barnlige sjæle arrangerer

Vokslev Forsamlingshus

Fastelavnsfest
Søndag d. 6. marts
kl. 14.00
Kom og slå katten af tønden

Fællesspisning - en stor succes
Med deltagelse af 52 voksne og 21 børn, hvoraf mange efterfølgende gav udtryk for at maden havde smagt dem, må man sige at arrangementet blev en stor succes.
Til arrangementet havde det været muligt at bestille forret, hovedret, dessert samt en børnemenu. De fleste havde bestilt 3 retter, mens andre kun havde ønsket to retter.
Det er ikke meningen at fællesspisningen skal give overskud, men blot være et nemt og
sundt alternativ til en fastfood-aften, og en mulighed for at skabe lidt lokalt samvær mellem
landsbyens borgere. En mulighed for at man kan mødes med andre end dem, man normalt
møder i forenings- eller klubregi, eller som man bor i nærheden af. Et sted hvor synspunkter
og ideer mødes i en afslappet og hyggelig atmosfære.
Helt i den ånd serverede arrangørerne da også gratis kaffe og the til alle, fordi det store deltagerantal gav en bedre økonomi end først antaget. Også drikkevaresalget skulle bare hvile i
sig selv, så priserne var absolut rimelige.
Efter spisningen gav nogle af børnene sig til spille med nogle af de spil, arrangørerne havde
medbragt til formålet, mens andre, selvom det regnede, samlede sig til fællesleg udenfor.
De fleste børnefamilier gik hjem omkring kl. 20.00, mens andre samlede sig sammen omkring nogle få borde med en ekstra kop kaffe, eller et glas et eller andet.
Ved 22-tiden begyndte det 10 mands
store frivillige hold at rydde op. Der
er en smule oprydning og opvask efter 73 personer.
På billedet det energiske madlavningshold. Fra venstre Irma, Alice,
Birthe, Grete og Rosa.
De næsten lige så energiske ægtemænd var klar over, at de på sædvanligvis skulle holde sig diskret i
baggrunden. Eller var de ude og vaske op?
Der er kun at glæde sig til næste velsmagende og hyggelige arrangement.
Datoen er endnu ikke fastlagt.

Støt vores sponsorer - de støtter Vokslev

Rostrup Maskinstation
K. & J. Søndergaard
Rodstrupvej 22

tlf. 98 35 17 03
presning af rundballer
minibig & bigballer
wrapballer samt skårlægning

SCAN KILL
SKADEDYRSKONTROL

Skadedyrsbekæmpelse
mus, rotter, hvepse mm.
Myrebehandling med garanti for hele 2011
kun kr. 1.000,00 excl. moms
Martin Laustsen

Jan Skov Jensen

29 65 51 27

31 17 00 11

mail@scan-kill.dk - www.scan-kill.dk

Vokslev Sparekasse
Hobrovej 63, Vokslev - 9240 Nibe
Tlf. 98 35 03 20
www.vokslevsparekasse.dk
Kastetvej 21a - 9000 Aalborg
Tlf. 96 31 71 11 - www.kaai.dk

Hobrovej 61
Telefon :
Telefax :
Internet:
E-mail:

9240 Nibe
98 35 17 29
98 35 17 25
www.vokslev.dk
info@vokslev.dk

Åbningstid hver mandag kl. 1300 - 1500
Første mandag i måneden kl. 1300 - 1700

Automester Sørensen
v/ Torben Sørensen
Jacob Petersens Vej 5
9240 Nibe
Tlf.: 98 35 00 99 Mobil: 20 91 12 02
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Landsbystrategi
På borgermødet i Forsamlingshuset d. 12. januar 2011 blev der nedsat 6 arbejdsgrupper,
som fik stillet følgende spørgsmål:
1.

Hvad er det, der gør Vokslev til et godt sted at bo i dag?

2.

Hvilke kvaliteter skal vi satse på at udvikle i fremtiden?

3.

Hvordan gør vi det?

Kreativiteten var meget stor i grupperne, men besvarelserne kunne samles til følgende 7. hovedpunkter. De enkelte deltagere kunne efterfølgende markere hvilke 3 punkter, som var
vigtigst for den enkelte. Antallet af markeringer er angivet ved et tal efter punktet, hvorefter
hvert hovedpunkt er talt sammen og markeret med det store tal.
1. Fællesskab/arrangementer:
Fællesspisning

5. Multihus

16
1

Foredrag

Samle aktiviteter

17

Samle brugere

Seniorliv

Overnatningsfaciliteter

Uforpligtende arrangementer fx
ved bålhytte

Hal

2. Bredbånd/mobil

15

Bedre mobildækning
3. Lokalt netværk

5

Styrke og bevare

1

Dele aktiviteter og faciliteter med
Nibe, Bislev m.v.

5

7. Diverse
Tilflytning/udstykning

Ikke konkurrere, men komplimentere

Gadebelysning

4. Natur + adgang til naturen

17

Oprensning ved kilder bag Leon
Hvilsom

1

Bus

1

Skøjtebane

6

Rekreative områder

Miljø/CO2 neutral
6

Formidling
Overnatningsfaciliteter

Svedehytte og åbad

Et fælles mødested

6. Skole/børnehave

1

Indsigt og udsyn

Arrangementer/aktiviteter i naturen

23

Foreningsliv

Bredere end Vokslev

Stisystemer

1

Springgrav

15

Fibernet

22

25

Biogasanlæg

4

Multibane

1

Mere lokalt erhverv
1

Huul Mølle
Postkasse

