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VokslevBladet VokslevBladet --  10 års jubilæum10 års jubilæum  

Vi skulle faktisk 
have fejret jubilæ-
et i sidste num-
mer, men da vi 
først runder nr. 40 
denne gang, var vi 
ikke lige opmærk-
som på den runde 
fødselsdag.  

Årsagen er at bla-
det ikke udkom 
september 2007, 
fordi redaktøren   
(det dovne læs) 
mente han havde 
for travlt med 
igangsættelsen af 
Kultur– og Natur-
stien til også at 
kunne skrive blad, 
så der ”mangler” 
altså et nummer. 

Da bladet blev 
født i efteråret 
2004, blev det 
døbt Nyhedsbrev.  
Først i december 
2010 blev det om-
døbt til  Vokslev 
Bladet, da det al-
drig blev kaldt an-
det i folkemunde.  

Det er forsiden på 
det allerførste 
nummer, der er 
vist her til venstre.  
Først et år senere 
begynder man at 
nummerere de en-
kelte udgivelser.  

☺  
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I anledningen af at Venstre netop skulle til at lancere deres nye landdistriktspolitik, havde 
Venstre, Aalborg havde inviteret partiets landdistrikts– og ø-ordfører Thomas Danielsen på 
besøg i vores område d. 7. januar 2015.  

Thomas Danielsen har siddet i Folketinget siden 2011, og været medlem af Holstebro By-
råd i perioden 2006—2013. TD er uddannet lastvognsmekaniker og bankrådgiver. Født i 
Fjerritslev og er 32 år gammel.   

Generalforsamling i Støtteforeningen for Generalforsamling i Støtteforeningen for 
Vokslev Friskole og BørnehaveVokslev Friskole og Børnehave  

Der blev afholdt generalforsamling den 10. marts 2015, hvor det lykkedes at stille en 
fuldtallig bestyrelse: 

Bestyrelsen består det næste år af: Ove Thinggaard Hansen, Hans Sørensen, Anja Andre-
asen, Mette J. Nielsen, Bent Sørensen, Katrine Albertsen, Peter Bygum, Morten Thøger-
sen og Heidi Voss. Den afgående bestyrelse ønsker den nye bestyrelse god vind og mas-
siv opbakning i det kommende år. 

Skulle der være nogen tvivl om, hvad Støtteforeningen laver, så støttede vi Friskolen og 
Børnehaven med følgende i 2014: 
• Transport til teatertur for 0. – 4. kl. 
• Æbleskiver og saftevand til julearrangementer i både børnehave og på skolen 
• Højtaler og hovedtelefoner til børnehaven, så der kan lyttes til lydbøger 
• Sangbog til inspiration til morgensangen 

Vi har søgt penge hjem fra Vokslev Sparekasses Fond  
• 10.000 kr. til hjertestarter i samarbejde med Vokslev Samråd 
• 10.000 kr. til lydanlæg i hallen 
• 39.000 kr. til skaterelementer, skateboards, løbehjul og sikkerhedsudstyr 

Støtteforeningen har modtaget en donation på kr. 5.000 fra Erik A. Jensen og Brænde-
drengene på Duedal 

Støtteforeningen har endvidere afholdt 4 arrangementer i 2014: 
• Foredrag om Regan Vest bunkeren i Rold Skov 
• Sommerfest 
• Høstfest 
• Julearrangement i samarbejde med Kirken. 

Som Støtteforening er det fantastisk, at få opbakning til arrangementerne, fordi det er 
med til at styrke vores lokalmiljø. Arrangementerne er altid åbne for alle, og udgør en 
mulighed for at være sammen på tværs af generationer i lokalområdet uanset om man 
har børn på skolen eller ej. 

Vokslev Friskole og Børnehave er super vigtig for vores dejlige landsby  

Ingen børnefamilier vil flytte til Vokslev, hvis Friskolen lukker  

Ingen tilflyttere = intet hussalg og du er stavnsbundet  

Du kan stadigvæk nå at støtte op om Støtteforeningens arbejde, ved at betale kontingent 
for 2015 - kr. 150 pr. husstand - på giro +73 +80873832.  

Du støtter dig selv ved at blive medlem af Støtteforeningen   

Folketingsmedlem på besøg Folketingsmedlem på besøg   
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Under besøget var Thomas Danielsen ledsaget af 2 andre venstrefolk rådmand for Sund-
heds– og Kulturforvaltningen Mads Duedahl (hvor Aalborg Kommunes landdistriktsafdeling 
hører ind under) og byrådsmedlem Hans Thorup. Man havde valgt at besøge Vokslev VVS, 
Agro, Have og Park, hvor indehaveren Henrik Svenningsen bl.a. kunne fortælle, hvor dår-
ligt bredbåndsdækningen i Vokslev var.  

Ved fyraften sætter VVS-virksomheden computeren til at lave en backup over internettet. 
Ved åbningstid næste morgen er computeren ikke færdig med at tage backup endnu. En 
sigende historie, som gjorde indtryk på de besøgende. Samtidig kunne de besøgende jo 
ved selvsyn se, hvor ringe mobiltelefondækningen er.  

Foto velvilligt udlånt af Nibe Avis  

Efterfølgende var LAK’s formand Jørgen Folkvang og næstformand Leo Helmer inviteret til 
landdistriktsduel med Thomas Danielsen på Nibe Erhvervpark i Skalhuse. Det kom der nu 
ikke meget ud af. Venstres landdistriktspolitikken var vist allerede skrevet. Indtrykket var 
at også Venstres landdistriktspolitik skrives af personer, som bor i byen.   

Thomas Danielsen kunne således ikke rigtigt forstå, at LAK ikke var begejstret over Ven-
stres forslag om at sænke aldersgrænsen på knallert og 45 scooter– så de unge menne-
sker kunne komme på gymnasiet. Hvad tror politikerne i grunden, der foregår ude i land-
distrikterne? Det er som om, det kommer helt bag på dem, at de fleste af os er ganske 
almindelige mennesker med et ganske almindeligt arbejde, med de samme behov og øn-
sker som folk i byen. Knallertalderen er måske ikke lige landsbyernes største problem.  

Som senere offentliggjort, fortalte Thomas Danielsen også at Venstres landdistriktspolitik 
ville komme til at indeholde en lempelse af planloven (bygningsbestemmelser 300 – 3.000 
m fra vandkanten), men lempelserne er ikke særlige aktuelle for Aalborg Kommune, hvor 
vi ikke ønsker hoteller og forlystelser i vandkanten. LAK mener ikke, planloven skal æn-
dres. Den skal bare ikke forvaltes så rigid, som tilfældet er i dag.    

Men i forhold til at få bredbånd til Vokslev, var det ekstremt vigtigt, at Mads Duedahl og 
Hans Thorup hørte Henriks historie. Det er helt klart vores lokale politikere vi skal sætte 
vores lid til, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at få bedre bredbåndsforbindelser.   

Det skal dog også understreges at Mads Duedahl, og måske især Hans Thorup udemærket 
kender landdistrikternes problemer, hvorfor de sandsynligvis havde kunne skrive en bedre 
landdistriktspolitik.   
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Husstandsundersøgelse bredbåndHusstandsundersøgelse bredbånd  

Vokslev Samråd gennemførte en husstandsundersøgelse i december—januar måned for 
at klarlægge, hvor stor interesse der var for at få bredbånd installeret.  

Der blev besøgt 222 husstande, og der blev spurgt om beboerne ønskede bredbånd, hvis 
man skulle betale kr. 1.500 i tilslutningsafgift. De månedlige abonnementsudgifter er 
selvfølgelig afhængig af den ønskede internethastighed.  

Der blev ligeledes spurgt om et eventuelt abonnement ville være af privat eller forret-
ningsmæssig karakter, samt nuværende internethastighed - download og upload.  

Ud af de 222 adspurgte husstande var der: 
• 135 husstande eller 60,8 %, som var interesseret i et privatabonnement 
•   52 husstande eller 23,4 %, som var interesseret i et erhvervsabonnement 
•   31 husstande eller 14,0 %, som ikke kunne træffes hjemme 
•     4 husstande eller   1,8 %, som ikke var interesseret i bredbånd 

Hvis man holder de 31 husstande, som ikke kunne træffes hjemme, ude af undersøgel-
sen, så var der 97,9 % interesse for et bredbåndabonnement.  

Rigtig mange kendte ikke deres nuværende download- og upload-hastigheder, ligesom 
besvarelserne var meget forskellige - også selvom husstandene lå lige ved siden af hin-
anden, og derfor burde have nogenlunde samme hastighed. Det er derfor ikke muligt at 
tillægge besvarelserne en brugbar værdi.  

I mellemtiden har Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Kommunernes Landsforening og 
Danske Regioner netop afsluttet en meget detaljeret kortlægning af bredbåndsdæknin-
gen i Danmark. Kortlægningen er så detaljeret, at man kan se dækningen helt ned på de  
enkelte adresser. Hjemmesiden hedder tjekditnet.dk. På hjemmesiden kan man også 
teste sin hastighed, ligesom der er gode råd om hvilken hastighed, der er nødvendigt i  
forhold til hvilke internettjenester man ønsker at bruge. Det kan varmt anbefales at be-
søge hjemmesiden.  

Undersøgelsens resultater blev prikket ind på et stort oversigtskort, og sendt digitalt til 
Bredbånd Nord sent mandag aften d. 2. marts 2015. Allerede dagen efter kl. 8.40 mod-
tog vi følgende besked fra Bredbånd Nord: 

Tak for det tilsendte. 

Vi er helt klar over jeres interesse, og den situation I står i med meget dårlig inter-
net. 

Jeg vil vurdere, at det er ret urealistisk, at vi kan samle så mange landkunder op, 
som I har indtegnet på kortet. Her rækker en tilslutningspris på kr. 1.500 ikke, men 
det må vi vende tilbage til. 

Vi har allerede lagt Vokslev ind på listen over de byer, som vi skal vurdere nærmere 
med henblik på etablering i 2016,  uden at jeg dermed har lovet noget. 

Som du hørte til konferencen (red: LAKs Tele– og mobilkonference i Nørholm d. 26. 
februar 2015), så er der åbenbart en pulje penge, som kan gå til etablering af fiber til 
forsamlingshuse, og jeg synes, I skal prøve at følge op på denne mulighed via kom-
munen. Om vi kan lave en aftale med kommunen om nogle af de økonomiske aspek-
ter ved jeg ikke, men det lød også til, at det var i den indledende fase. Men jeg synes 
I skal høre kommunen nærmere om, hvordan det skal tackles. 

Vi har ordrebogen fyldt op for resten af 2015, og hen over efteråret tager vi hul på 
drøftelsen om, hvilke byer, der skal på listen for 2016.  
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Tak for jeres henvendelse, og I vil hører nærmere fra mig, men der kommer til at gå 
nogen tid endnu.  

Desværre er det ikke første gang Bredbånd Nord lover, at overveje en udrulning til Voks-
lev. Vi vil gerne se noget mere konkret, før vi får ro i sindet. Den kommunale pulje, som 
Bredbånd Nord henviser til, er en pulje på kr. 1,5 mio. som blev afsat på kommunebud-
gettet 2015 til anvendelse i 2016. Det er rigtigt at anvendelsen af midlerne endnu ikke er 
helt fastlagt, men kommunens landdistriktsafdeling regner med at midlerne skal anvendes 
til såkaldte hotspot-adresser i nogle få forsamlingshuse.  

Ifølge kommunalfuldmagten må kommunerne kun finansiere bredbåndsforbindelser til er-
hvervsområder, hvorfor tanken med etablering af en hotspot-adresse fx kunne være til et 
erhvervsfællesskab, en kommunal serviceaktivitet, kontorfællesskab for lokalforeningerne, 
eller tilsvarende.  

Vokslev Samråd har flere gange været i kontakt med Bredbånd Nord, som har forklaret at 
det koster kr. 700 pr. lbm. at grave et lyslederkabel ned. Samt at der er langt fra Øster 
Hornum til Nibe, som er den ringforbindelse, der skal laves, hvis Vokslev skal kobles på.  
Derfor ville det selvfølgelig også hjælpe på den samlede økonomi i Vokslev-projektet, hvis 
hovedkablet blev kommunalt finansieret.  

Svarmailen fra Bredbånd Nord blev samme aften videresendt til rådmand Mads Duedahl 
(V) sammen med en anmodning om, at Vokslev Forsamlingshus kunne komme i betragt-
ning som hotspot-adresse i 2016. I den efterfølgende telefonsamtale fortalte Mads 
Duedahl, at han selvfølgelig godt var klar over Vokslevs problem, idet han jo for nylig hav-
de besøgt Vokslev VVS, Agro, Have og Park, hvorfor han også mente, at Vokslev var en 
oplagt kandidat til en hotspot-adresse.   

Mads Duedahl foreslog en luftbåren internetforbindelse i mellemtiden, men en sådan løs-
ning kræver frit udsyn til sendestedet (fx i kirketårnet). Da landskabet herude jo er meget 
kuperet, så vil der kun være et fåtal, som kan se kirketårnet og drage nytte af en luftbå-
ren forbindelse. Da Mads Duedahl jo kendte området fra besøget, så kunne han selvfølge-
lig godt se det logiske i dette, og mente at når vi nu heller ikke kunne få luftbåren inter-
net, så stod Vokslevs hotspot-kandidatur endnu stærkere. Men at han kunne selvfølgelig 
(heller) ikke love noget ………….. 

Uden fornuftig internetforbindelse søger tilflytter til andre landsbyer, hvorfor værdien af 
vores ejendomme falder. Værdien af vores ejendomme afhænger således af om Bredbånd 
Nord synes de kan tjene nok på os. Var der nogen, der sagde gidsler?  

Var der nogen, der råbte hurra for markedskræfternes frie spil?  

Som borgmester i Jammerbugt Kommune Mogens Gade (V) fornylig skrev i KL’s blad, så 
kan man godt gå hen og blive en smule lyserød over kommercielt basserede internetfor-
bindelser i landdistrikterne. (red: som VKO-regeringen bestemte)  

Generalforsamling Vokslev SamrådGeneralforsamling Vokslev Samråd  

Vokslev Samråd indkalder til generalforsamling  

Torsdag d. 28. maj kl. 19.00  

i Vokslev Forsamlingshus 

Dagsorden iflg. vedtægterne, som kan ses på www.vokslevnet.dk  

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
 skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag d. 14. maj 2015 
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Fremtiden for Huul Mølle? Fremtiden for Huul Mølle?   

De fonde, som evt. vil støtte en restaurering af møllebygningen, vil også vide, hvilket liv 
møllen fremover skal have.  Hvis istandsatte bygninger ikke bruges til noget, er der stor 
risiko for at de bare forfalder igen. Hvis der kommer liv i bygningen, vil brugerne interes-
sere sig for bygningen, og sørge for at de nødvendige vedligeholdelser gennemføres. 

Vores ansøgningsmateriale skal derfor også indeholde en beskrivelse af, hvad møllen skal 
bruges til efterfølgende. Derfor er det nødvendigt at planlægge møllens fremtid allerede 
nu, men vi mangler den helt rigtige ide. Sammen kan vi finde den.  

Møllelauget inviterer derfor til: 

Visionsseminar  
Mandag d. 27. april 2015 kl. 19.00 - 21.30 

i Vokslev Forsamlingshus 

1. Møllelaugets formand Ole Riis byder velkommen 

2. Formidling af Kultur– og Naturhistorie af direktør Helge Søgaard VisitAalborg 

3. Formidling i praksis af centerleder Bo Gregersen, Lille Vildmosecentret  

4. Visionsseminar u. ledelse af Jørn Hviid Carlsen, repræsentant for Huul Møllelaug 

5. Afslutning ved formand Ole Riis 

Vi har brug for alle gode ideer, og alle er hjertelig velkommen 

Pga. kaffebord vil vi gerne have tilmeldinger 
 På leohelmer@mail.dk senest torsdag d. 23. april  

Huul Møllelaug vil rette personlige henvendelser til en masse kreative mennesker, lokale 
politikere og forretningsdrivende, ildsjæle, kunstner, lokalhistorikere og opfordre dem til 
komme og give en hjælpende hånd.   

Når restaureringen er gennemført, er det meningen at der bliver fri adgang til en del af 
møllebygningen - bagmøllen, mens den øverste del afskærmes med fx en glasvæg.  

Møllebygningen vil af historiske hensyn også fremover være uisoleret, så anvendelses-
mulighederne vil selvfølgelig være størst om sommeren, men der er aktivitetsniveau jo 
også højest.  

Hjælp os med at skabe den bedste fremtid for Huul Mølle 

Generalforsamling Generalforsamling   
Vokslev ForsamlingshusVokslev Forsamlingshus  

D. 19. marts 2015 blev der afholdt generalforsamling i Vokslev Forsamlingshus.  

Efter genvalg til dem, som var på valg, har bestyrelsen konstitueret sig således: 

Formand Tina Svenningsen, Næstformand Jørgen Christensen, Kasserer Finn Nielsen, Ud-
lejning Aase Søndergaard, Sekretær Cita Winther, Suppleanter Jens Niss og Anders Lyng-
sø Knudsen. Revisorer Henrik Svenningsen og Albert F. Andersen.  

Regnskabet viste et overskud på kr. 10.199.  Med en ejendomsvurdering på kr. 540.000 
(som næppe er en realistisk salgspris) er egenkapitalen på kr. 172.647.  
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JEG HAR EN IDE!!!!! Er du handyman/handywoman? Vil du have dit kreativ gen 
forløst - eller bare have dine (stressende) ufærdige projekter på plads?  

I Vokslev Forsamlingshus er der plads til et KREATIVT VÆRKSTED. Der være sig 
en hverdagsaften eller en formiddag/eftermiddag midt i ugen. Et sådant værksted kunne 
omfatte: 

Cykelreparation, fluebinding, diverse håndarbejde, maling af lærreder, møbler, urtepotter, 
glas, en bogbyttecentral, plantebyttedag, en læsekreds, forberede jul, påske, fastelavn, 
Sct. Hansfest—og selvfølgelig en masse hyggesnak, kaffe, the, ideudveksling, hjælp til 
det, der driller og meget mere. Kun fantasien sætter grænsen. 

Selvfølgelig koster det lidt fx 10—15 kr. pr. gang. Varme og el koster jo - og kaffen.  

Der kræver selvfølgelig også, at du kan rydde op efter dig og efterlade huset i pæn stand.  

Er du interesseret i at medvirke til at få et sådant værksted sat i gang, så kontakt  

Irma Christensen tlf. 9835 3012 - mail: irmachristensen@dlgmail.dk  

Kreativt VærkstedKreativt Værksted  

Finn Nielsen aflagde bestyrelsesberetning og kunne fortælle, at man i 2014 havde fået 
AKA-midler til nye borde og nyt gaskomfur, og at man til efteråret vil søge AKA-midler til 
et nyt gulv i festsalen, da det nuværende ikke kan slibes længere ned.  

Forsamlingshuset har søgt om tilskud fra Aalborg Kommunes nye energirenoveringspulje 
på kr. 1,0 mio. Alle forsamlingshuse, som har søgt om tilskud, får besøg af en energikon-
sulent som skal beregne rentabiliteten i energirenoveringerne. Rentabiliteten vil danne ud-
gangspunkt for hvem, der modtager støtte. Besøget har endnu ikke fundet sted.  

Finn Nielsen kunne endvidere berette at den nye varmepumpe havde reduceret olieudgif-
ten med ca. 1/3 del. Forsamlingshuset trænger efterhånden hårdt til et nyt tag, men drif-
ten kan umuligt klare optagelse af et nyt lån, hvilket selvfølgelig er problematisk.  

Forsamlingshuset har et stort ønske om større opbakning fra lokalsamfundet. Forsam-
lingshuset lægger gerne hus til forskellige initiativer, ligesom bestyrelsen gerne ser for-
samlingshuset fungere mere som byens hus end udlejningssted for ungdomsfester.  

Alle i Vokslev opfordres til at give en hjælpende hånd i fx 2 - 3 timer med diverse forfal-
dende arbejde. Gå ind på www.vokslevnet.dk, og se hvordan du tilmelder dig forsamlings-
husets timebank. På forhånd tusind tak.  



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 2015  
kun kr. 1.495,00 incl. moms  

 

michael@steinsauto.dk 

www.steinsauto.dk 

Hobrovej 61, Vokslev • 9240 Nibe • Tlf. 9835 1729 
www.vokslev.dk 


