iipt
~ .

...

':~~~!g~~n~~k~~~~~?~~I~

NYHEDSBREV

NIt..

10-1. MA'RTs,2iOO"l

Nyhedsbrevet udkommer 4 gange arligt d~ 1. marts
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- 1. juni - 1. sept. - 1. dec.

Farve. LINK - Goddag LAK
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TILBAGEBLlK

I arene 2002 - 2006

Pa en ekstraordinrer generalforsamling d. 13. dec. 2006 blev har Vokslev i alt
det vedtaget at nedlregge LINK (Landsbyer i Nibe Kommune) med virkning fra d. 1. april2007.
Samtidig blev det vedtaget at melde de landsbyer, som har
vreret reprresenteret i LINK, ind i LAK (Landsbyer i Aalborg Kommune). lndmeldingen sker for nogle af de resterende midler i LINK.

raet kr. 106.000 i
st0tte ITaLINK,
eller i gennems~t
kr. 21.000 hver ar.
Kun Lundby har
faet mere -

Nar landsbyerne i de tidligere Hals, SejIflod og Nibe Kommuner optages i LAK viI denne kunne reprresentere
52
landsbyer. Med sa mange indbyggere Ivrelgere bag sig, viI
LAK uden tvivl blive en betydningsfuld debatter i landdistriktspolitikken fremover.
Det ferste ar skal der vrelges en person fra hhv. Hals, Sejl-

kr. 117.000.

LINK har igennemsnit haft kr.
161.000 til uddeling pr. ar.
Med 13 landsbyer

flod og Nibe Kommune til bestyrelsen i LAK, som yderligere
har 3 bestyrelsesmedlemmer
fra den gamle Aalborg Kom mune.
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IDempen ved at vrere medlem af en sa stor organisation, er
selvfelgelig at den lille bys behov drukner i de andres pro.
jekter og ensker. Men at sta udenfor viI vrere endnu vanskeligere for en lille by som Vokslev med sine ca. 600 indbygge-

I dette nummer:
Side1:
FARVELLINKGODDAGLAK

re. Vi havde et lille hab om, at kunne fa lov til blive Nibes

Side2:

reprresentant eller suppleant i LAKs bestyrelse, og pa den
made sikre, at Vokslevs behov ikke blev overset, men det
glippede desvrerre.
Holger Elberg fra Sebbersund blev valgt som Nibes reprresentant og John Hinge Knudsen fra Staun som supple ant.
Til nreste iir er valget frit, saledes kandidater med flest

stemmer bliver valgt, uanset hvilket lokalomrade vedkom mende kommer fra. Maske prever vi igen ill nreste ar.
Hver landsby er kun reprresenteret i LAK via en forening,
som sa er paraplyorganisation
for samtlige foreninger, organisationer etc. i den pagreldende landsby - ganske som vi
allerede har organiseret os i Vokslev. Dette hrenger sammen
med at Aalborg Kommune i 1991 bad lokalomraderne om at
oprette sakaldte samrad, som sa var kommunens kontaktmulighed ud til de forskellige lokalomrader. Hvert samrad
er saledes paraplyorganisation
for et lokalomrade.
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Nyhe&~brevet modtager
meget gerne indla>giTa
indbyggere, foreninger og
virksomheder i VoksIev.

Indla>g
kansendestiI:
leohelmer(a/mail.dk
TIf.98 35 30 12

SIDE 2
Man kan lrese om de forskellige samrad pa www.aalborg-samrad.dk.
Der er i 0jeblikket 26 samrad i Aalborg Kommune, og hver samrad far et driftstil'
skud pa kr. 15.000 pr. ar. V~kslev Borgerforening vii i nrermeste fremtid s0ge om at
blive registreret som samrad, men det bliver muligvis n0dvendigt at Borgerforenin'
gen sa skal skifte navn til f.eks. Vokslev Samrad.

LINK-ST0TTE TIL INFO-TAVLER
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Pa den ekstraordinrere generalforsamling i LINK d. 13. december var kassebeholdningen ca. kr. 35.000. Oette skylder bl.a. at nogle af de landsbyer, der tidligere havde faet tilkendt st0ttebel0b, havde meddelt, at de desvcerre ikke var i
stand til at gennemf0re de tilskudsst0ttede projekter.
Pa den ordincere generalforsamling i april 2006 i Vokslev Forsamlingshus blev
det besluttet, at satremt dette var tilfreldet, skulle der indkaldes til en ny ans0gningsrunde sidst pa aret, saledes at kassen i LINK kunne t0mmes, inden LINK
skulle nedlcegges.
Oa indkaldelsen kom, var der en optordring om at holde sig inden for kr. 3 5.000, skyndte Vokslev Borgerforening sig selvf01geligat s0ge om kr. 4.500 til
st0tte tit vores info-tavler. Oa det vidste sig at der kun kom 6 ans0gninger,
hvoraf den ene ans0gning ikke kunne komme i betragtning, tik vi selvt01gelig
tildelt det tulde bel0b.
Udover at give st0tte til de 5 ans0gninger, blev vores
forslag om at melde alle Nibe landsbyer ind i LAK
vedtaget. Arskontingentet i LAK kendes endnu ikke,
men forventes at blive pa beskedne kr. 200. Endvidere skal der bruges penge pa den sidste besigtigelsestur, som samtidig bliver en afskedstur med en efterf01gende trokost for alle medlemmerne. Skulle der
ud over dette stadigvrek vrere penge tit overs, gar de
tit at st0tte Sebbersunds Thorvald Odgaard skulptur
pa "havnefronten". Et projekt som vist bliver noget
dyrere end forventet.

~~
~;

~~~

~Q
"

~

i

-.

7/

;

!l-tiit.- ~ .L-~. -~A--~

J0rn Kurdahl meddeler, at han er i gang med tremstillingen at info-tavlerne, som tar en ramme at 2~1r0r,
-,- saJedesde kommer tit at ligne protessionelle vejskilte.
Endvidere tortceller han, at Vokslev Smede- og Mal
skinvcerksted NS har lovet bade at lregge r0r til, samt
.-" at s0rge for at bukke dem ogsa. Specielt det sidste er
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vi megetgladefor.da det ikkeer heltbilligtat fa gjort,
. og
.

sa er det for 0vrigt meget vanskeligtat g0re.

Hvis der tindes nogen der kunne arrangere en billig

galvaniseringat
tavlerne,vii bestyrelsenmegetgerne
h", ~..,.,\I""~"""""""""""""'~"'"

SIDE 3
I

ARRANGEMENTSLISTE
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Vokslev

Borgerforening

Ordincer generalforsamling i Vokslev Forsamlingshus

IL.A Onsdag d. 18. april 2007 kl. 19.30
~
Dagsordenkansespa WWW.VokslevNET.dk

Vokslev Friskoles StfIJtteforening:
Ordincer generalforsamling afholdes Torsdag den 1. marts 2007 kl. 19.30
i skolens fcellesrum

SMAS8RNSGUDST.JENESTE

I VOKSLEV

KIRKE

Tirsdag den 20. marts Id. 16.30
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Lerdag d. 31. .marts 2007, kl. 13.00
I Vokslev
Friskoles
multihat
PRIS incl. kaffe/sodavand og kage: Voksne 50 kr. - Bern tlrn 16 ar 10 kr.
Vokslev
Forsamllngshus
er byens hus og ejes af medlemmerne.
Vi har brug for at flere af byens borgere vil tage aktivt del i husets drift og
vedligeholdelse. Huset har brug for dig. Du kan tegne et medlemskab
for kun 100 kr. om aret. Belebet kan betales direkte til et af bestyrelsesmedlemmerne, overferes via netbank eller indbetales pa giro. Informationsmateriale uddeles i uge 9 og 10 til alle husstande i Vokslev. Du kan og-

sa tegne eller forny dit medlemskab ved generalforsamlingen.
Kom og deltag i husets generalforsamling
Tirsdag 27. marts 2007 kl. 19.30
W serverer kaffe, oste- og rullepnlsemadder samt lagkage

BLADET ER SPONSERET AF:

Har du:villa, landstedE!lle'r landbrug
MAske:

MAske:

. er der begyndendevr(2fvlmed kloakkerne
. trienger indk0rslentUomlning

.

er der fugt i klderen

. har du fcEldettrcEerog rooderne skal fjemes

.
.

viidu geme have egen 50

.

.

skal der oprenses gr0fter

skal der st0bes sokkelog bund tUen udestue,
carport eller garage

ENTREPREN0R
98351807,

J0RGEN

er der brug for drcEning

HANSEN

- EN

GOD MAKKER

AUT. KLOAKMESTERWWW..10RGENHANSEN.OK

Aut. VVS installatsr
Henrlk Svennlngsen
~T.-'

Hobrovej

61

DET ER GANSKE
~

.

9240 Nlbe

.

Telefon

98 35 17 29

VIST~..

~----------------

Ska/ der vrere fest her el/er der

-SkBI der penge

ti/...

Lad din opsparing yngle bedre
i fred og rOI

VOKSLEV

- i Voksle.v.

SPAREKASSE

Hobrovej

63, kontor

Abnlngstld

hver mandag

F0rste

mandag

i forsamlingshuset
13

I mlmeden

Nibe T0mrer-

- 15

13

- 17

Tlf.: 98 35 03 20

og Snedkerforretning

T0MRER-NISS
TELEFON 98 35 11 68 - SKALHUSE 2

