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Omlægning af adgangsvejen til  

Friskolen, kirken og VIF’s klubhus 

Den arbejdsgruppe, der blev nedsat omkring opførelse af et nyt Multihus, er nu gået i 
gang med den første store opgave.   

Mange forskellige placeringer af et Multihus er blevet drøftet, men arbejdsgruppen mener 
at der opnås den bedste funktion ved at bygge Multihuset sammen med Friskolens Multi-
hal. En sådan tilbygning kan imidlertid kun ske mod øst, hvor adgangsvejen til kirken, 
klubhus, bålhytte og multibane ligger. 

Nord for kirken ligger et smalt jordstykke, der er en del af en større matrikel, 27b, som er 
noget såkaldt gadejord. Gadejord ejes ikke af nogen. På dette smalle jordstykke findes 
der en sjældent brugt markvej, og her er det tanken at etablere en ny adgangsvej. En 
4,00 m bred grusvej med faste rabatter, så 2 biler kan passere forbi hinanden.  

Vejstykket øst for skolen nedlægges. Det er heller ikke særlig hensigtsmæssig med køren-
de trafik lige op ad en fodboldbane, og tværs ind igennem et område, hvor legende skole-
børn tit kommer løbende på tværs. Godt nok indbyder den eksisterende grusvej ikke til 
hurtig kørsel, men ubehagelige sammenstød kan jo ikke udelukkes.   

Menighedsrådet, Friskolen, Idrætsforeningen, Landmand Jens Jul Andersen, som er lods-
ejer nord for kirken og Vokslev Samråd har indgået en samarbejdsaftale omkring vejom-
lægningen. Anlægsbudgettet er foreløbig vurderet til omkring kr. 235.000. Foreningerne, 
med Menighedsrådet, som langt den største bidragsyder, regner med at kunne rejse cirka 
halvdelen af finansieringen selv.  

Samrådet har søgt  AKA-puljen om et tilskud på kr. 50.000. Ansøgningen behandles på 
SBU-udvalgets møde sidst i april måned.  

ny adgangsvej 

Vej nedlægges 



SIDE 2 

Fortsat støtte fra Augustinus Fonden  
til restaurering af Huul Mølle 

Efter adskillige problemer er restaureringen af Huul Mølle endelig på skinner igen.  

I februar 2011 godkendte vores støttegivere Augustinus Fonden og Aalborg Kommune en 
stor budgetomlægning projekteringsetapen 2. etape, og Møllelauget glædede sig rigtig 
meget til endeligt at komme i gang. Sådan skulle det desværre ikke komme til at gå, da 
vores arkitekt Poul Martin pludselig blev indlagt på sygehuset med meget alvorlige mave-
problemer.  

For det første ville Møllelauget gerne fortsætte samarbejdet med Poul Martin, som også 
har stået for renoveringen af Halkær Mølle– og Naturcenter, og for det andet omfattede 
den godkendte budgetomlægning netop en nedsættelse af arkitekthonoraret. Et skifte til 
en anden arkitekt var således hverken ønskeligt eller muligt, så det var kun at håbe på, at 
Poul Martin ville blive hurtig rask.  

Efter sommerferien kunne Poul Martin heldigvis genoptage arbejdet igen. Men da firmaet 
er et enkeltmandsfirma, var Poul Martin nødsaget til at gøre de projekter, som var gået i 
stå under sygdommen, færdige først.  

I oktober 2011 blev honoraraftalen med Poul Martin så endeligt handlet på plads, men da 
var fristen på støttetilsagnet fra Augustinus Fonden netop udløbet. Augustinus Fonden 
meddelte, at vi var nødsaget til at søge igen, hvilket vi selvfølgelig gjorde omgående.  

Men Augustinus Fonden har lang behandlingstid på ansøgningerne, og holdt os på pine-
bænken indtil sidst i januar 2012, hvor vi endeligt fik besked på, at vi fortsat kunne regne 
med deres støtte på kr. 100.000.  

I mellemtiden havde Poul Martin selvfølgelig været nødsaget til at tage andet arbejde ind, 
men nu er det endelig aftalt, at Huul Mølle skal projekteres i perioden april - august 2012.  

Det kræver nogle gange meget stor tålmodighed at være frivillig ildsjæl.  

Huul Møllelaug har aftalt med SBU, Aalborg Kommune, at vi allerede nu begynder at søge  
om tilskud til næste etape - restaurering af fundamenter, ydervægge, indvendige vægge, 
etageadskillelse samt tag og fag. Der er netop etableret en kommunal pulje ”Puljen til for-
skønnelse og udvikling af byer i Aalborg Kommunes landdistrikt”, hvori der er afsat kr. 4,0 
millioner til uddeling. Hvilke projekter, der opnår støtte i 2013, bliver oplyst på sidste Ud-
valgsmøde for Sundhed og Bæredygtig Udvikling inden sommerferien.  

Endelig ny vejbro foran Huul Mølle 

Efter en henvendelse fra Vokslev Samråd meddeler, Trafik & Veje, Aalborg Kommune føl-
gende: 

Et nyt brobygværk på Huulmøllevej over indløbskanalen til Huul Mølle er højt prioriteret. 
Forundersøgelser, kontakt til ejere og interessenter, godkendelser, projektering mv. vil 
ske i år, og selve fornyelsen af bygværket vil afhængig af vores økonomiske ressourcer 
finde sted i 2012 - 2013.  

På grund af bygværkets tilstand vil der blive tale om en komplet fornyelse med et beton-
dæk, som det nuværende. Rækværker og autoværn påtænkes udført i sammenhæng med 
det nye nabobygværk og med samme type runde træstolper. 

Det er selvfølgelig rigtig dejligt, at broen endelig bliver udskiftet, men som arkitekt Poul 
Martin siger om rækværket, så vil vi da nødigt have en grim ælling foran den kommende 
flotte svane. Vi må kæmpe for noget bedre.   



SIDE 3 

Status på arbejdsgrupperne nedsat i 
forb. m. udviklingsplanen for Vokslev 

I april måned sidste år blev der nedsat 4 arbejdsgrupper, der skulle tage sig af følgende:  

1. Natur og bedre adgang til naturen.  

2. Etablering af et Multihus 

3. Fællesarrangementer / Socialt samvær 

4. Bredbånd og bedre mobildækning 

1. Arbejdsgruppen omkring natur er ikke rigtigt kommet i gang, da Kultur– og Naturstien 
stadigvæk ikke er helt færdig.  

2. Arbejdsgruppen omkring Multihuset er til gengæld kommet rigtig godt i gang, og på 
forsiden kan man læse om deres første delprojekt.  

3. Der er ikke nedsat en arbejdsgruppe til at tage sig af fællesarrangementer / socialt 
samvær - Vokslev Samråd støtter og hjælper lokale initiativer fra enkeltpersoner eller in-
teressegrupper. Hjælpen kunne f.eks. være en økonomisk underskudsdækning eller ind-
køb af mindre ting, som er nødvendige i en opstartssituation. Foreløbig har Samrådet kun 
ydet støtte til fællesspisningsarrangementerne. Forsamlingshusets bestyrelse er ligeledes 
indstillet på at bakke op omkring eventuelle fællesarrangementer i Forsamlingshuset. Det 
er bare vigtigt, at du og dine evt. medarrangører er indstillet på, at det er jer selv der skal 
gennemføre arrangementet fra start til slut.  

Kunne du tænke dig at arrangere noget spændende for os andre, så kontakt et af besty-
relsesmedlemmerne i enten Forsamlingshuset eller Samrådsbestyrelsen. Der er utrolig 
mange muligheder, hvad f.eks. med vin– og ølsmagning, pokeraften, bridge, foredrag, 
sang, kunst, krolf, petanque, restaurering af genbrugsgenstande bare for at nævne nogle 
få muligheder. Du har sikkert bedre forslag - lad os høre dem.  

Nu hvor bestyrelsen i Forsamlingshuset vil koncentrere sig om pasning og udlejning af for-
samlingshuset, så bliver der virkelig brug for nye friske kreative kræfter, få at vi fortsat 
kan afholde gode fællesarrangementerne og dyrke det lokale sociale samvær. Fastelavn 
for børnene bliver således kun til noget næste år, hvis nogle påtager sig at stå for arran-
gementet.  

4. Arbejdsgruppen omkring bredbånd og bedre mobildækning har ligeledes været meget 
aktiv, men desværre med et meget skuffende resultat.  

Først blev der etableret et møde med landdistriktskonsulent Peter Pindstrup fra SBU, som 
var meget forstående, men som jo reelt ikke kunne gøre ret meget.  

Efterfølgende blev der arrangeret et møde med salgs– og markedstingskonsulent Inger 
Nørgaard fra HEF, som selvom hun var skeptisk, ville undersøge mulighederne. Det tog 
imidlertid ikke lang tid inden der kom besked om, at det ville blive overordentligt svært at 
komme videre med projektet indenfor en overskuelig tidshorisont.  

Årsagen er at vi bor alt for spredt, hvorfor etablering af fiberforbindelser i vores område er 
en meget stor investering. Bestyrelsen for HEF fibernet har vedtaget, at anlægsudgifterne 
for at få koblet en kunde på nettet ikke må overstige kr. 25.000, og i vores område vil 
dette beløb vil blive langt overskredet.  

HEFs nuværende retningslinjer er, at man skal koncentrere sig om at få flere kunder på 
det fibernet, der allerede er etableret. Ved at sikre et bedre kundegrundlag, forbedres 
økonomien, og når dette er sket, så vil dette muligvis medføre investeringer i de tyndt be-
folkede områder. HEF mener det vil tage nogle år at sikre et tilstrækkeligt kundegrundlag, 
så der er desværre lange udsigter til, at der kommer fibernet til Vokslev.  
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Automester Sørensen 
v/ Torben Sørensen 
Jacob Petersens Vej 5 
9240 Nibe 
Tlf.: 98 35 00 99   Mobil: 20 91 12 02  

Kastetvej 21a - 9000 Aalborg 
Tlf. 96 31 71 11 - www.kaai.dk 

Rostrup MaskinstationRostrup MaskinstationRostrup MaskinstationRostrup Maskinstation    
K. &  J. Søndergaard 

Rodstrupvej 22 

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

wrapballer samt skårlægning 

Støt vores sponsorer - de støtter Vokslev 

KILL SCAN 
SKADEDYRSKONTROL 

Martin Laustsen        Jan Skov Jensen 

29 65 51 27           31 17 00 11 
mail@scan-kill.dk  -  www.scan-kill.dk 

Skadedyrsbekæmpelse  
mus, rotter, hvepse mm. 

Myrebehandling med garanti for hele 2011  
kun kr. 1.000,00 excl. moms  



Auktion i Forsamlingshuset 

Søndag d. 25. marts kl. 13.00 

Ordinær generalforsamling Forsamlingshuset 
Torsdag d. 22. marts 2012 kl. 19.00  

Dagsorden i henhold til vedtægterne.  

Som fortalt inde i bladet, så har forsamlingshusets bestyrelse valgt at koncentrere sig om 
at passe og udleje forsamlingshuset. Det giver flere kræfter til en modernisering af for-
samlingshuset, som længe har trængt til nye friske farver og en generel opgradering.   

Er du god til farver og indretning, så vil bestyrelsen gerne have din hjælp. Der bliver søgt 
økonomiske midler hjem fra AKA, så moderniseringen ikke kommer til at belaste forsam-
lingshusets økonomi. Mød op til generalforsamlingen og vær med til at sætte dit præg på 
forsamlingshusets nye indretning. 

Har du nu husket at betale årskontingent for 2012 
kr. 150,00 på konto 9814 - 0000737437 

Vi skal jo stadigvæk have et flot forsamlingshus,  
indtil vi forhåbentligt får bygget et nyt Multihus 

Vokslev Samråd  

Til opslagstavlen 

Forsamlingshuset holder deres sidste arrangement 3 dage efter generalforsamlingen.  

Auktionen er inspireret af tilsvarende velgørende auktioner i London, som virkelig trækker 
folk af huse. Sikkert fordi der her er store chancer for at gøre et virkeligt røverkøb.  

Denne auktion skal ikke forveksles med et sædvanligt loppemarked på Hjallerup Marked, 
med al landsens krystalglas, sølvtøj og smånussede kaffestel. Auktionen er forbeholdt 
pæne og velholdte ting. Ting som du ikke bruger mere, men som du heller ikke nænner 
at smide væk. I stedet for at tingene står og samler støv, så kan de bortauktioneres og 

måske indbringe et mindre beløb til Forsamlingshusets drift.  
Som bruger af Forsamlingshuset vil du få glæde af dine ting en gang mere.  

Men det behøver jo heller ikke at være ting fra dine gemmer, du 
bortauktionerer. Det kunne jo være at du var fingernem til et eller 
andet, bagning, hjemmesyltning, patchwork, hjemmestrikkede 
strømper eller halstørklæder, malerier, collage, eller måske kunne 
du tilbyde et eller andet arbejde på bestilling, et computereftersyn, 
slibe køkkenknive, fælde træer, kløve brænde osv.  

Ring til Bente på tlf. 25 48 79 11 senest d. 22. marts, hvis du har 
noget du vil bortauktionere.  

Efter auktionen skal vi hygge os og fremvise, hvad vi var heldige 
at få fingrene i. Måske kan der gøres endnu en god handel.  

Der kan købes øl og vand - kaffe og kage.  

Entréen er gratis - det samme er den hyggelige stemning og de gode grin 



Fællesspisning 
Fredag d. 13. april kl. 18.00  

Der har været fantastisk flot tilslutning til de tidligere fællesspisningsarrangementerne. 
Der har været afholdt fællesspisning to gange, og hver gang har der været omkring 75 

mennesker.  

Det har også været utroligt hyggeligt – og det har været god og prisbillig mad hver gang.  

Også denne gang er prisen helt i bund, så derfor skal det selvfølgelig være 

Græsk Menu  

Forret - kr. 15,00 
Meze (3 slags + brød) 

Hovedret - kr. 35,00  
Moussaka og græsk bondesalat  

Dessert - kr. 15,00 
Ferskentærte  

 
Tilmelding til: irmachristensen@dlgmail.dk eller 98 35 30 12 
 
Det ville være dejligt om der var et par stykker,  der ville melde sig til køkkenhjælp. 
Vi mødes kl. 16.00 og starter med en kop kaffe med lidt kage til.  

Ordinær generalforsamling Vokslev Samråd 

Torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19.00 i Forsamlingshuset 

Dagsorden i henhold til vedtægterne 

Menighedsrådet, Friskolen, Forsamlingshuset, Møllelauget og Idrætsforeningen vælger 
selv et medlem til bestyrelsen. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamling. Én 

hvert år. I år er Albert Fristrup Andersen på valg. Han modtager gerne genvalg.  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,  
skal være bestyrelsen i hænde senest d. 26. april 2012. 

 Kom og vær med til at sætte dit præg på fremtiden i Vokslev 

Vokslev Samråd  


