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Generalforsamling Vokslev Samråd
D. 20. september 2013 blev der holdt ordinær generalforsamling i Vokslev Samråd.
Næsten traditionen tro var fremmødet udover bestyrelsen uhyre beskedent, men trods
dette blev der drøftet mange gode og vigtige emner for Vokslev.
• Generalforsamlingen blev konstateret lovligt indvarslet, mens datoen for afholdelsen ik-

ke helt fulgte vedtægterne. Ingen af de medmødte havde dog bemærkninger hertil.
• Formandens beretning blev godkendt.
• Regnskabet, som udviste et beskeden overskud på kr. 1.182, blev godkendt. I regnska-

bet er der henlagt kr. 36.500 til opførelse af et redskabsrum i tilknytning til Friskolens
Multihal. Projektet kan imidlertid ikke få offentlig støtte, da redskabsrummet efterfølgende betragtes som Friskolens ejendom, hvorfor projektet bliver svært at få realiseret.
• Foreningens egenkapital var ved årsskiftet 2012-13 kr. 67.868.
• Der var genvalg til formand, revisor og suppleant.
• Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen, men under punktet eventuelt

blev der besluttet, at gruppen omkring bedre internet– og mobiltelefondækning genetablerede sig med Jens Askehave som tovholder.
• Det blev besluttet, at Samrådet forsøger at få fællesvejen bag kirken gjort mere jævn.
• Det blev besluttet, at Samrådet anmoder kommunen om etablering af cykelsti fra Fri-

skolen til Tårupvej af hensyn til skoleelever og dårlige oversigtsforhold. Der er stor efterspørgsel på nye cykelstier overalt i Aalborg Kommune, men vi er nødsaget til at gøre
opmærksom på vores ønsker, så vi kan komme med på ønskelisten.
• Der blev udtrykt ønske om nogle enkelte forbedringer af Kultur– og Naturstien.
• Samrådet sagde ja til et foreslået arrangement bestående af fællesspisning og opvisning

af en dansetrup fra Hviderusland. Se næste side.
Samrådet fortsætter - nu for 7. år - med samme bestyrelse, bestående af:
Formand Leo Helmer (valg på generalforsamlingen) - Kasserer Albert F. Andersen (valg på
generalforsamlingen) - Sekretær Poul Erik Christensen (repræsentant for VIF) - Anne Maria Buus Andersen (repræsentant for Menighedsrådet) - Gert Espersen (repræsentant for
Friskolen og Støtteforeningen) - Jørgen Christensen (repræsentant for Forsamlingshuset) Revisor Finn Nielsen - Suppleant for de to bestyrelsesmedlemmer, der er valgt på generalforsamlingen Karsten Nygaard Jensen.

Husk Modeshow - Høstfest
Sidste tilmelding d. 13. sept. 2013
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Fællesspisning og
danseopvisning fra Hviderusland
Så er der fællesspisning igen - men først en fabelagtig optræden af den

HVIDERUSSISKE DANSEGRUPPE ”PRIBUZHIE”

(Fra opvisningen i Bislev Aktivitetshus 2009)

Lørdag d. 19. oktober kl. 15.00 i Multihallen, Vokslev Friskole
Oplev 40 unge, dygtige dansere og kor i en festlig og fejende flot 2 timers forestilling.
Gruppen ”Pribuzhie” kommer fra en skole i byen Brest, Hviderusland, hvor børnene udover den almindelige skolegang træner dans, sang og musik og optræder med deres
hjemlands fejende danse i skønne dragter. Eleverne i turnegruppen er mellem 10 og 17 år
og gruppen har vundet mange priser i ind- og udland. Gruppen gæster Danmark for 21.
gang og optræder sig bogstavelig talt til mad og ophold.
Der er en pause i forestillingen, hvor der kan købes kaffe mm.

Efter forestillingen er der fællesspisning
Menu: Flødegullasch, pasta og salat, is til dessert og mad.
Pris: Voksne kr. 125,- pr. person for forestilling og mad. Børn 110,- kr.
Der kan købes billet til forestillingen alene: kr. 75,- pr. person
Bestilling:

irmachristensen@dlgmail.dk eller tlf. 98 35 30 12

NB: Der er begrænset antal pladser, da danserne jo skal bruge meget plads.
Sidste frist for bestilling af billetter er den 16. oktober. Et eksempel på gruppens kunnen
kan ses på www.vokslevnet.dk
Til arrangementet søger Vokslev Samråd hjælpere til madlavning og opstilling af borde
m.v. samt oprydning efterfølgende.
Henvendelse:

irmachristensen@dlgmail.dk eller tlf. 98 35 30 12
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Vokslev med i Oplevelseszone Vest
I efteråret 2011 søgte Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling (SBU) med
støtte fra en masse foreninger i Aalborg Vest, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
om tilskud til forsøgsprojektet ”Natur– og Kulturhistorisk oplevelsesudvikling i den vestlige
del af Aalborg Kommune”.
Allerede den gang underskrev Vokslev Samråd og Huul Møllelaug en støtteerklæring til
projektet. Desværre blev det til et afslag på ansøgningen.
Nu har SBU-forvaltningen imidlertid fået grønt lys fra kommunalpolitikkerne, til at arbejde
videre med projektet. I Aalborg Kommune findes der allerede Oplevelseszone Havnefronten og Oplevelseszone Østkysten. Meningen er at samle hele det vestlige område, fra
Vokslev i øst til Kølby i vest i et fælles turistfremstød omkring natur og kulturhistorie.
Det er projektets intentioner, at der etableres et tæt samarbejde mellem de deltagende
foreningerne, således at der på sigt kan afholdes arrangementer bygget op over samme
tema forskellige steder i området samtidig. Med flere arrangementer i samme område vil
der være basis for en heldagsoplevelse for overnattede turister i Aalborg og i sommerhusområdet ved østkysten. Arrangementerne ville også kunne tiltrække lokale fra Aalborg eller andre steder.
Østkystområdet har gode erfaringer med lignende koordinering af arrangementer, og det
er meningen at man i første omgang vil bygge videre på disse erfaringer.
Projektet skal endvidere være en hjælp til selvhjælp for landsbyerne i området, idet et
blomstrende og aktivt landdistrikt vil være attraktivt for tilflyttere, hvorimod man i en
hendøende landsby/område sandsynligvis vil få besvær med at få sit hus solgt.
Baseret på erfaringer fra andre steder i landet, vil tilbagevendende turistbesøg betyde
grundbund for forskellige småvirksomheder, som igen vil tiltrække flere turistbesøg. Dette
er selvfølgelig noget der sker gradvis, og erfaringerne viser at der hverken sker noget 1.
eller 3. år, men efter 4 - 5 år med turistbesøg så begynder de første iværksættere at tro
på en forretningsmulighed.
D. 15. august deltog Vokslev Samråd og Huul Møllelaug i det første møde omkring Oplevelseszone Vest. Mødet blev afholdt på Halkær Naturcenter, og den generelle holdning til
projektet blandt de fremmødte foreninger var meget positiv. Det er forvaltningens håb at
man også kan få f.eks. Naturstyrelsen, Friluftsrådet, Nibe Handelsstandsforening, Visit
Aalborg og Nibe til at støtte op bag projektet.
Kultur– og Naturstien i Vokslev og Huul Mølle er ligesom De Vesthimmerlandsk heder,
Limfjorden, Vingelandsbyen, Halkær Bredning nogle af de bærende elementer i projektet.

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 2013
kun kr. 1.400,00 incl. moms
Martin Laustsen

Jan Skov Jensen

29 65 51 27

31 17 00 11

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

Automester Sørensen
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

v/ Torben Sørensen
Jacob Petersens Vej 5
9240 Nibe
Tlf.: 98 35 00 99 Mobil: 20 91 12 02
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Ny bog fra Ole Færch
Vokslev Sogns Kirkebog 1765-1813
Forfatteren Ole Færch, Aalborg, har udgivet en ny bog,
Vokslev Sogns Kirkebog 1765-1813. Den er på 215
sider og er en afskrift - side for side - af kirkebogen på
Lands-arkivet i Viborg. Den henvender sig til slægts- og
lokal-historiker og indeholder et register over alle personer, som er nævnt ved enhver kirkelig handling i perioden. Tusindvis af navne.
Trygningen af bogen er bekoste af
Vokslev Sparekasses Fond og Nibe-Vokslev Sognes Menighedsråd.
Bogen sælges fra Nibe Museum til
den symbolske pris af 50 kr., men
er også tilgængelig som pdf på
www.ferch.dk, hvor det i øvrigt
også er mulig at downloade andre
af hans udgivelser.

Friluftsgudstjeneste
Den traditionsbundne friluftsgudstjeneste d. 18. august 2013 på græsplænen ved Vokslev
Kalkværk samlede atter en gang mange mennesker. Det er som om højere kræfter sørger
for godt vejr, når der er friluftsgudstjeneste i Vokslev. Det har vist aldrig regnet endnu på
dagen.
En hyggelig formiddag, som efter gudstjenesten lige så traditionelt blev afsluttet med pølser fra den store grill.

