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Kr. 400.000 til Kultur– og Natursti
Vokslev Samråd har modtaget kr. 250.000 fra Aage V. Jensen Naturfond i støtte til etablering af Kultur– og Naturstien. Der er ingen betingelser i anvendelse af midlerne, som allerede er indsat på foreningens konto.
Når projektet er færdigt ønsker Aage V. Jensen Naturfond blot at få
at vide, hvordan midlerne er anvendt, samt at fondens støtte fremgår
af hjemmeside og projektmateriale mm.
Vokslev Samråd har endvidere modtaget kr. 150.000 fra FiskeriLAG
MidtNord, som er en forening, der vil styrke lokalsamfundet og sætte
fart på udviklingen af fiskeriområderne. FiskeriLAG MidtNord kan indstille støtteegnede projekter til Fødevareministeriet, indenfor:
•
•
•

Natur og miljø
Fiskerierhverv, akvakultur og fiskerirelaterede erhverv
Turisme

Inden midlerne kan frigives skal støtten dog legalitetskontrolleres hos
Fødevareministeriet, som tilser at støtten er givet i overensstemmelse med EU-reglerne. Pengene kommer nemlig fra EU’s kasse.
De kr. 150.000 er øremærket til indkøb af grejbank, feltbiologisk undersøgelsesudstyr til undervisningsbrug, formidling og information.
(altså infotavler og skilte)
Sammenslutningen af Lystfiskerforeninger ved Binderup Å - SLB havde selv henvendt sig til Vokslev Samråd med tilbud om hjælp til ansøgning af midler til gennemførelse af Kultur– og Naturstien. SLB var
derfor medansøger på ansøgningen til FiskeriLAG MidtNord, da vi
regnede med at dette ville være en stor fordel.
FiskeriLAG MidtNord fandt at det var et godt projekt, men at det var
negativt at tilgængeligheden til lystfiskeri var begrænset for offentligheden af lystfiskerforeningernes fiskeret, hvorfor de ”kun” kunne give
kr. 150.000.
Vi havde ansøgt om kr. 400.000. Vi ved derfor ikke om det var en
god eller dårlig ide med SLB som medansøger, men vi var i hvert fald
ærlige, og vi fik en god snak med lystfiskeriforeningerne om projektet, samt en masse spændende fisketing at vide om Binderup Å.
I forvejen har projektet jo fået kr. 250.000 i støtte fra Aalborg Kommunes fyrtårnsmidler, og kr. 140.000 fra Skov– og Naturstyrelsen,
Himmerland. Dermed er støtten i alt nået op på kr. 790.000.
Kristian Bjørns pludselige død har chokerede os alle dybt. Kristian var
meget interesseret i projektet, og hyggelige eftermiddage blev snakket væk om projektet og om gamle dage i Vokslev. Heldigvis har arvingerne meddelt, at man vil forsøge at respektere Kultur– og Natursti-projektet i forbindelse med et salg. Tusinde tak.
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Aalborg Kommune løfter momsen af
Kultur– og Naturstien
Allerede da vi opstartede projektet med Kultur– og Naturstien tilbød Aalborg Kommune meget usædvanligt at være projektkoordinator på projektet. De kunne nemlig se, at projektet
ville involvere mange forvaltninger og berøre mange love og bekendtgørelser, og kræve så
mange tilladelser, at det ville blive svært for lægfolk at håndtere. Vi er kommet til det tidspunkt nu, hvor vi må erkende, at Samrådet ville have haft meget svært ved at overskue det
aktuelle sagsforløb på egen hånd. Det er meget kompliceret.
Da Vokslev Samråd jo ikke er momsregistreret, indeholdt vores budget selvfølgelig også 25
% moms på alle etableringsomkostningerne. På opfordring har Aalborg Kommune nu til vores
store glæde accepteret også at varetage projektøkonomien. Da Aalborg Kommune selvfølgelig er momsregisteret behøver budgettet således ikke at indeholde moms længere. Vores
budget er derfor pludselig gået fra kr. 2.225.000 incl. moms til kr. 1.780.000 excl. moms.
Det er lige så godt som at modtage kr. 445.000 i tilskud. Da vi har modtaget tilsagnsstøtte
på i alt kr. 790.000 er projektet pludselig blevet næsten 50 % finansieret.

Huul Møllelaug holdt åbent hus
...og har modtaget kr. 30.000 i tilskud
Huul Mølle deltog for første gang i den internationale mølledag, som traditionen tro blev afholdt den 3. søndag i juni måned.
Det blev så et stort tilløbsstykke, at bestyrelsen til sidst opgav at tælle de besøgende, men et
godt gæt er et sted mellem 75 og 100 . Antallet af besøgene kom fuldstændigt bag på bestyrelsen, men det var rigtigt dejligt at mærke så stor en interesse.

Der var til tider trængsel i gården

3 generationer af
Hyldahl-familien.

Under besøget blev der solgt projekthæfter til støtte for restaureringen, og tegnet nye medlemskaber, så medlemslisten nu omfatter 78 betalende medlemmer. Dette er også langt mere end bestyrelsen oprindeligt havde sat som mål, og fortæller at interessen for at få Huul
Mølle bevaret er stor.
2. etape af restaureringen - detailprojekteringen modtog for nylig kr. 30.000 i støtte fra Torben Vejs Fonden. Torben Vej var civilingeniør og frihedskæmper, og levede et beskedent liv i
Hasseris. Ved hans død i 2004 var fondens kapital på 11 millioner kroner. Advokatfirmaet
Jens Rye-Andersen som er administrator, uddeler hvert år kr. 400.000 i støtte til socialt belastede grupper, samt kulturelle og kunstneriske formål i det gl. Nordjyllands Amt.
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Vokslev Friskole var igen største hold
ved årets Sildeløb 2009

Støtteforeningen står for tilmeldingen af Vokslev Friskoles hold til årets Sildeløbet, og det
havde de gjort godt, fordi holdet talte ikke mindre end 185 personer. Da indbyggertal i Vokslev officielt kun er på 101 indbyggere, må det være et godkendt resultat.
Endvidere blev holdet kåret som dagens hurtigste på ruten.

Lystfiskeri ved Binderup Å
En lystfiskerhistorie fra Sammenslutningen af Lystfiskerforeninger ved Binderup Å:
Det organiserede lystfiskeri ved Binderup Å tog sin begyndelse i 1931, da den første lystfiskerforening blev stiftet. Den lejede i starten hele strækningen fra Huul Mølle til Nibe Bredning, men koncentrerede sig senere om den nederste del af åen.
Siden kom flere foreninger til, som delte åen op mellem sig. En af foreningerne udsprang af
politifolk mm., som under Besættelsen måtte gå under jorden og skjule sig på gårde ved Binderup Å. En spændende historie i sig selv.
I dag findes seks foreninger med ca. 300 medlemmer i alt, men der er aktuelle bestræbelser
på at slutte foreningerne sammen i to større, stærkere og mere attraktive foreninger.
Lystfiskeriet ved Binderup Å kulminerede i slutningen af 1950erne og begyndelsen af 1960erne, hvor bækørredfiskeriet var på toppen. Lystfiskere fra Sverige, England mv. besøgte tit
åen, hvis fiskeri var på højde med de bedste vandløb i f.eks. England, USA og New Zealand.
De følgende 30 år gik fiskeriet tilbage på grund af forurening mm. Siden slutningen af
1990erne er fiskebestand og fiskeri igen i fremgang uden dog at nå tidligere tiders højder.
I en rapport om Binderup Å udarbejdet af Nordjyllands Amt i 2002
kan man læse, at Binderup Å er
det mest ørredproduktive vandløb i Danmark med 12,8 gydefisk
pr. km2 opland. På andenpladsen
kommer Ribe Å med kun 4,7 gydefisk pr. km2 opland. Ikke engang det halve.
Af rapporten fremgår endvidere
at Binderup Å er den 3. fiskerigeste å i Danmark overhovedet,
uanset ålængde og oplandsareal.
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Ny bestyrelse i Støtteforeningen for Friskolen
Til Støtteforeningens ekstraordinære generalforsamling deltog der ca. 35 personer, og heldigvis der var så mange, der gerne ville yde et stykke frivilligt arbejde, at man var nødsaget til
at afholde kampvalg, for at kunne finde den nye bestyrelse.
Et stort tillykke til Støtteforeningen, og tak til den nye bestyrelse for afholdelse af endnu en
flot sommerfest i Vokslev. Vi glæder os til julemarkedet.

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

Kvalitetshåndværk udføres

Aut. VVS installatør

v/ Brian Skov Jensen
Skalhuse 31B, 9240 Nibe
Telf. 98 35 59 10 - mobil 51 32 53 10

www.bsvvs.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

