
  

Har du: villa, landsted eller landbrug 

Måske: 

• er der begyndende vrøvl med kloakkerne 

• trænger indkørslen til omlægning 

• har du fældet træer og rødderne skal fjernes 

• skal der støbes sokkel og bund til en udestue, 
carport eller garage 

Måske: 

• er der fugt i kælderen 

• er der brug for dræning 

• vil du gerne have egen sø 

• skal der oprenses grøfter 

ENTREPRENØR JØRGEN HANSEN - EN GOD MAKKER 
98351807, AUT. KLOAKMESTER  WWW.JORGENHANSEN.DK 

 

 

 

 

 

BLADET ER SPONSERET AF: 

Nibe Tømrer– og Snedkerforretning 

TØMRER-NISS 
TELEFON 98 35 11 68 - SKALHUSE 2 

Tlf.: 98 35 03 20Tlf.: 98 35 03 20Tlf.: 98 35 03 20Tlf.: 98 35 03 20    

Vokslev Borgerforening 
For borgere og foreninger  i Vokslev Sogn  -  WWW. VokslevNET.dk 

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

NYHEDSBREV NR. 11 - 1. JUNI 2007 

Kr. 130.000 fra Landdistriktspuljen Kr. 130.000 fra Landdistriktspuljen Kr. 130.000 fra Landdistriktspuljen Kr. 130.000 fra Landdistriktspuljen 

til Huul Mølle projekttil Huul Mølle projekttil Huul Mølle projekttil Huul Mølle projekt    

Vokslev Borgerforening ansøgte sidste ef-
terår Indenrigs– og Sundhedsministeriets 
Landdistriktspulje 2007 om støtte til et 
projektarbejde omfattende: 

• En gennemgang af møllens tilstand for at 
fastslå, hvad der kan bevares og hvad der 
skal renoveres.  

• Et skitseprojekt med tilhørende arbejds-
beskrivelse af selve renoveringsarbejdet.  

• En handlingsbeskrivelse af hvordan vi skal 
gribe hele renoveringssagen an. 

Projektarbejdet skal udføres af et professio-
nelt arkitektfirma, som har erfaring i reno-
vering af gamle bindingsværkshuse.  

Landdistriktspuljen giver tilskud til bl.a. at styrke bosætningen i landdistrikterne og at 
styrke de lokale kulturaktiviteter. For 2007 blev der specielt lagt vægt på projekter, der 
havde til formål at sætte fokus på et lokalområdes ressourcer, muligheder og kvaliteter.  

• Projekterne skulle havde et udviklingspotentiale og bidrage til at forbedre lokalområdets 
udviklingsmuligheder og havde længerevarende perspektiver. 

• Projekterne skulle bygge på et folkeligt engagement og havde lokal forankring, dvs. gen-
nemføres af lokale grupper. 

• Projekterne skulle bidrage til udvikling af samarbejdet mellem forskellige aktører med 
fokus på udvikling af et lokalområde.  

Projektet kom derfor naturligvis til at hedde: 

Landsbyforeninger i Vokslev vil redde Huul Mølle  

376 projekter søgte om 116 mill. i støtte. Kun 151 ansøgninger fik tildelt  i alt 21 mill.  
Man kan læse meget mere om Landdistriktspuljen på www.im.dk.  



SIDE 2 

Man kan læse Borgerforenings ansøgningsbeskrivelse på www.VokslevNET.dk. 

Borgerforeningen havde ansøgt om kr. 260.000 i støtte, men fik altså kun det halve.  
Et indledende møde med et muligt arkitektfirma afholdes allerede i uge 23, for at få klar-
lagt, om det er muligt at få lavet et fornuftigt projektmateriale for de tildelte midler, eller 
om vi skal ud og søge om ekstra midler.  

Der er endvidere aftalt møde med ejerne af Kelddals Mølle, for at høre hvordan de gjorde, 
da de fik deres mølle renoveret.  
Skitseprojektet og arbejdsbeskrivelsen skal dels danne baggrund for udarbejdelse af et sam-
let budget, og dels bruges som grundlag for ansøgninger til private fonde mm. om tilskud 
til selve renoveringsarbejdet.  

Skulle der sidde nogen derude, som synes at det lyder som et spændende pro-
jekt, og gerne vil være med til at give projektet et præg af et folkeligt engage-
ment, så kontakt bestyrelsen på tlf. 98 35 30 12 eller post@VokslevNET.dk.  

VOKSLEV SAMRÅD 
I 1991 opfordrede Aalborg Byråd borgerne i kommunens lokalområder til at opret-
te en bred sammensat organisation - kaldet samråd - med det formål at styrke 
samarbejdet mellem lokale private og offentlige organisationer og institutioner.  

Der er i øjeblikket 26 samråd, og hvert samråd modtager kr. 15.000 årligt i tilskud 
fra kommunen til dækning af kontorhold, arrangementer mm. Samrådet er kom-
munens kontaktorgan til det pågældende lokalområde.  

For at blive godkendt af kommunen som samråd skal Vokslev Borgerforening skif-
te navn til Vokslev Samråd. Den ordinære generalforsamling har allerede god-
kendt dette, men da navneskiftet svarer til en vedtægtsændring skal det vedtages 
på to på hinandens følgende generalforsamlinger. Derfor indkaldes der til ekstra-
ordinær generalforsamling d. 25. juni 2007.   

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING   

Der var ikke det store fremmøde til den ordinære generalforsamling, men alle be-
styrelsesmedlemmer modtog genvalg og arbejder ufortrøden videre, idet man synes 
at arbejdet er både vigtigt og spændende. En lidt større opbakning fra lokalsamfun-
det vil dog være dejligt.  
Formanden kunne berette om et hektisk år, og formandsberetningen kan læses i sin 
fulde ordlyd på www.VokslevNET.dk. Regnskabet, som også kan ses på hjemmesi-
den, udviste et overskud på kr. 8.750, og betragtning af at Borgerforeningen ikke 
udskriver kontingent, må dette siges at være et absolut tilfredsstillende resultat.   
Bestyrelsen arbejder selvfølgelig videre med de igangværende sager, hvor bl.a. kan 
nævnes ny gadebelysning i hele Vokslev, Nye informationstavler, Hjemmesiden, 
Nyhedsbrevet og selvfølgelig ovenstående Huul Mølle projekt.     

SIDE 3 

ARRANGEMENTSLISTE     

Vokslev Borgerforening Vokslev Borgerforening Vokslev Borgerforening Vokslev Borgerforening  
indkalder til ekstraordinær generalforsamling i Vokslev 
Forsamlingshus  
Mandag d. 25. juni 2007 kl. 19.00 
Eneste punkt på dagsordenen: 

           Omdannelse af Borgerforeningen til Vokslev Samråd. 

SOMMERFEST I VOKSLEV 
Lørdag den 9. juni kl. 13.00 på Vokslev Friskole 

Velkomst med sang og musik, herefter åbner boderne med bl.a.: 
Loppemarked - Tombola - Skydebod - Pilekast - Hoppepude -

Vægtløftning - Kagekonkurrence - Fodboldkamp mellem lærere og  
elever - Underholdning ved skolens kor  

Der sælges pølser, is, slush-ice, øl, vand samt kage og kaffe. 

Fællesspisning klokken 19.00 
Grillstegt gris med diverse salater 

Tilmelding til fællesspisning på tlf. 98352221 eller 98352192 
Alle er velkomne 

Arrangør: Vokslev Friskoles Støtteforening  

På generalforsamlingen blev det enstemmigt vedtaget, at bestyrelsen arbejder 
videre de forslag som var indkommet:  
• Hastighedsnedsættende foranstaltninger mellem idrætsforeningens arealer og 
Vokslev Værksteds & Værktøjs Udlejning.  

• Udarbejdelse af informationsfolder til tilflyttere og andre interesserede 
• Nedgravning af forårsløg og evt. sætning af blomster på skråningerne på 
Hobrovej  

• Forsøg at få et samarbejde i gang med studerende på Aalborg Universitet om-
kring udvikling af Huul Mølle området med henblik på at skabe et samlet at-
traktivt udflugtsmål.   

 Gør den private fest festligere 
Sæt din egen flagallé op i indkørslen  

Lej flag og flagstænger af Vokslev Borgerforening for 
kun kr. 20,00 pr. stk.  

Kontakt Jørgen Christensen på tlf. 98 35 12 75  
eller flag@vokslevNET.dk  


