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Kr. 1.225.000 til restaurering af
Huul Mølle fra Realdania
Når man søger en fond om et milliontilskud, så skal ansøgningsmaterialet selvfølgelig
være i orden. Og da fondene får rigtig mange ansøgninger, skal ansøgningen - og projektet - helst være bedre end de fleste ansøgninger. Det er svære betingelser, hvorfor næsten alt hvad møllelauget har foretaget sig de sidste mange år, har været at opbygge et
godt ansøgningsmateriale. Køb af møllen var nok det allervigtigste.
På et bestyrelsesmøde d. 14. december 2015 besluttede bestyrelsen, at nu var tiden
kommet til at se, om ansøgningsmaterialet kunne bære. Med krydsede fingre blev en ansøgning til Realdania derfor afsendt d. 31. januar 2016.
Alle basisoplysninger, Huul Mølles historie og hensigten med restaureringen kunne læses
i det elektroniske ansøgningsskema. Derudover omfattede ansøgningsmaterialet følgende
bilag:

Forskellige foto udvendig og indvendig, samt en video af mølleværket i drift

SAVE-klassificering fra Kulturarvsstyrelsen (bevaringsmæssig klassificering - på en
skala fra 1 - 10 er Huul Mølle klassificeret i klasse 3)

Udtalelse fra museumsinspektør Lise Andersen, Nordjyllands Historiske Museum

Udtalelse fra Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv Ulla Kristensen, Aalborg Kommune

Teknisk beskrivelse af mølleværket, registreringsrapport, restaureringsomfang og
-metode udarbejdet af møllebyggerfirma John Jensen ApS, Sneglerup på Sjælland

Registrerings– og fotorapport af mølleværk udarbejdet af samme møllebyggerfirma

Forretnings- og Aktivitetsplan

Økonomisk budget og finansieringsplan på bygningsrestaureringsetapen

Komplet udbudsmateriale fra afholdt licitation i 2012

Støtteerklæringer fra samarbejdspartnere, foreninger og institutioner bag Huul Mølle

Artikel i Nibe Avis d. 20. januar 2016.
D. 4. marts 2016 modtog møllelauget et dejligt brev, om at Realdania havde bevilliget kr.
1.225.000 til restaureringen.
Aalborg Kommune har tidligere bevilliget kr. 450.000, ligesom Nordjysk Smågrisesalg har
skænket kr. 25.000. Der er således opnået en samlet støtte på kr. 1.700.000. Bygningsrestaureringen er budgettet til kr. 4.200.000. Der mangler ”kun” kr. 2.500.000. Vi er således rigtig godt på vej.
Arkitekt og projektleder i Realdania, Eske Møller, siger i en pressemeddelelse:
”Det er glædeligt at se, hvordan en stor gruppe lokale ildsjæle påtager sig et ansvar for at bevare den gamle mølle og gøre den tilgængelig for offentligheden. Vandmøller, som Huul Mølle, er en
væsentlig del af vores bygningskulturelle arv, idet de indgår som
markante pejlemærker i historiske kulturmiljøer og dermed bidrager
positivt til rekreative oplevelser for borgerne.”
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Fællesspisning i Forsamlingshus
og intimkoncert med Tournesol
Sidste års fællesspisning med intimkoncert med Souvenirs blev en kæmpesucces med
fuldt hus - 85 personer, hvorfor Vokslev Forsamlingshus gentager successen igen i år.
Denne gang med Tournesol.
Det er noget helt særligt, at hyggespise og dele en god flaske rødvin med mange af sine
naboer, gamle eller nye bekendte fra byen. Når maven er fuld, og man er blevet vugget
ind i velklingende rytmiske toner, så har man svært ved at tage hjem.
Og musikkerne er ikke nogen, man kan kun kan se som små bitte skikkelser på en scene
langt væk, eller som nærbilleder på en storskærm. I Forsamlingshusets overskuelige sal
er vi alle deltagere i den samme fest.

TOURNESOL
Rå energi, indlevelse og stor musikalitet er de ord, som oftest falder publikum ind, efter
de har oplevet en koncert med den akustiske rocktrio Tournesol.
Bevæbnet til tænderne med fortolkninger af store rock- og popklassikere har Tournesol
gennem længere tid gjort opmærksom på sig selv på landets spillesteder og festivaler.
Med rockklassikere af bl.a. U2, Bob Marley, Pink Floyd, Simon & Garfunkel udfordrer
Tournesol gang på gang - både sig selv og publikum.
Der er ikke tale om coverversioner, men om unikke fortolkninger og fremførelser. Overraskende, intense og helt på Tournesols egen måde.
Peter Buus (gui.), Henrik Mygind (gui.) og Ole Østergaard (voc.) lader musikken og energien tale for sig selv. Den hurtige berømmelse er ikke interessant - her fokuseres langsigtet - med begge ben på jorden og frem for alt med hjertet.
Det er så enkelt, som det kan blive. Og det bliver ikke bedre…

Giv dig selv en oplevelse af de store
LØRDAG D. 21. MAJ 2016 KL. 18.30
Tilmelding seneste d. 12. maj 2016 til:
Tina Svenningsen to@vokslev.dk eller Aase Søndergård aases@mail.tele.dk

Pris kr. 150,- pr. person for menu, kaffe og småkager
samt intimkoncert - så kan alle være med
Menuen er stadigvæk under udarbejdelse
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Forsamlingshuset efterlyser
5 - 6 personer til at give en
hånd med ved Tournesolarrangement

Godt årsresultat for
Vokslev Forsamlingshus
Onsdag d. 16. marts 2016 afholdt Vokslev Forsamlingshus ordinær generalforsamling.
Cita Winther og Finn Nielsen overtager udlejningen af forsamlingshuset efter Aase Søndergård, som ikke ønskede at fortsætte. Ellers var der genvalg til de bestyrelsesmedlemmer der var på valg, til revisorerne og suppleant.
I 2015 havde forsamlingshuset væsentligt færre udlejninger end i 2014, som til gengæld
også var meget flot. Ca. 20 festudlejninger blev det til, hvoraf cirka halvdelen var udlejninger til lokale. Ungdomsfester har givet naboklager, ligesom de slider meget hårdt på
inventar og lokale. Lejeprisen til disse ungdomsfester er derfor sat op, ligesom der skal
foreligge en forældreaftale.
Ud over fester har huset været lejet ud til forskellige andre arrangementer bl.a. i forbindelse med bisættelser i Vokslev Kirke. Lejeindtægterne er stadigvæk Forsamlingshusets
primære indtægtskilde med kr. 42.200.
Indtægter fra kontingent andrager kr. 8.250, udlejning af service kr. 8.500, og overskud
på arrangementer andre kr. 10.600.
På udgiftssiden er olieprisen selvfølgelig reduceret, hvorimod strømudgiften selvfølgelig er
blevet væsentligt større. Årets resultat blev på kr. 24.300, hvilket bevirkede at egenkapitalen blev øget til kr. 138.900 excl. ejendomsværdien.
Vokslev Sparekasses Fond sponserede 100 stk. nye klapstole i 2015, og fra Aalborg Kommune modtog Forsamlingshuset kr. 100.000 til udskiftning af det gamle oliefyr til en moderne luft-til-vand varmepumpe.

Vokslev Samråd
Multihus ved Friskolen stilles i bero
Vokslev Samråd har længe arbejdet for en samling af alle byens aktiviteter i et nyt multihus ved Vokslev Friskole. En ny- / tilbygning med springgrav og depotrum til VIF, møderum til foreningerne, gode og hyggelige festlokaler, køkkenfaciliteter, omklædningsrum,
samlingslokale for friskolen etc.
Desværre er det ikke rigtigt lykkedes at få samlet en handlingskraftig projektorganisation,
hvorfor projektet indtil videre stilles i bero.

Fælles møderum i Forsamlingshuset
Vokslev Samråd har lavet en aftale med Vokslev Forsamlingshus om at bruge Vokslev
Sparekasses gamle ekspeditionslokale som fælles mødelokale.
Vokslev Samråd har længe ønsket sig et mere permanent sted at holde sine bestyrelsesmøder og andre møder. Hidtil har Samrådet været henvist til private stuer, eller lejet Forsamlingshusets lille sal.
Samrådets medlemmer og lokalområdets borgere er velkommen til at bruge lokalet, som
samlingssted for en eller anden aktivitetsgruppe. Kontakt Samrådets formand Leo Helmer, Flintdalevej 5, hvor nøgle også kan lånes. Jo mere lokalet benyttes jo bedre.

S IDE 4

Vokslev Samråd - forsat
Samme opfordring lød på Forsamlingshusets generalforsamling - er der nogen, der har
lyst til at starte en grillgruppe, en månedlig kortspilaften, en strikkeklub, en whiskyklub alt muligt - så er mulighederne der nu.
Samrådet har lovet at friske mødelokalet lidt op. Samrådet vil også gerne opsætte aflåste
skabe, hvis en aktivitetsgruppe har behov for et opbevaringssted til sine ting.
Sportsfiskerforeningen Salar har udtrykt interesse for at leje mødelokalet i vinterhalvåret.

Redningsveste ved Huul Mølle
har atter vist sig imødekommende
overfor en ansøgning fra Vokslev
Møllelaugsbestyrelsen har søgt om 24 redningsveste - 4 voksne og 20 børn - til brug for
en skoleklasse, der vil benytte grejbankens udstyr. Redningsvestene vil blive anbragt i
grejbanken, som er placeret mellem de to offentlige udstillingsrum i Naturstyrelsens lille
udstillingshus på græsplænen ved Vokslev Kalkværk.
Det er samrådsbestyrelsens vurdering at grejbanken faktisk kun benyttes af Vokslev Friskole, hvilket er meget synd, da grejbanken indeholder alle mulige undervisningsmaterialer for en samlet sum over kr. 20.000.
Samrådsbestyrelsen vil gøre skoler og institutioner i lokalområdet opmærksomme på undervisningsmuligheden.

Gadelamper på fælles adgangsvej bag Vokslev Kirke
På vegne af Vokslev Friskole og Vokslev Idrætsforening har Samrådet ansøgt Nibe-Vokslev
Sognes Menighedsråd om økonomisk støtte til opsætning af lamper langs fællesvejen, da
den er en meget mørk skolevej om vinteren. Det bliver samme parklamper, som står på
parkeringspladsen ved Binderupvej, bare med LED-pærer.
Menighedsrådet meget velvilligt har imødekommet ansøgningen. Restfinansieringen søges
ved den kommunale AKA-pulje, som har sidste ansøgningsfrist d. 4. april. Ansøgerne får
besked om deres ansøgning er imødekommet primo juni mdr.

Generalforsamling i Vokslev Samråd
afholdes onsdag d. 27. april kl. 19.00
i Vokslev Forsamlingshus
Dagsorden i flg. vedtægterne, som kan findes på hjemmesiden

www.vokslevnet.dk

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest d. 13. april 2016

Alle er meget velkommen

S IDE 5

Vokslev Samråd nu på Facebook
Vores hjemmeside er desværre aldrig blevet den fælles kommunikationsplatform vi havde
håbet på. Det tager vi nu konsekvensen af og går på Facebook.
Vi beholder hjemmesiden - www.vokslevnet.dk - til foreningernes basisoplysninger.
Facebook er derimod stedet, hvor man kan kommunikere med hinanden og foreningerne,
og hvor nyhederne lægges ud. Så gå ind og ”like” siden, så du får nyhederne tilsendt med
det samme.

Modtag VokslevBladet elektronisk
På hjemmesiden kan du tilmelde dig den elektroniske udgave af VokslevBladet.
Nogle gange bliver der sendt ekstra ”godbidder” rundt med nyhedsmailen. Det kunne fx
være annonceringer af arrangementer, som regnes overstået inden bladet omdeles.
Enkelte gange har vi mailet vigtige meddelelser rundt via maillisten, hvis der er langt tid
til næste udgivelse. Gå ikke glip af disse - tilmeld dig på hjemmesiden.

Sangforedrag med Jens Rosendal
og Rasmus Skov Borring

onsdag d. 4. maj kl. 19.00 på Vokslev Friskole
Den 83-årige digter og forfatter Jens Rosendal er den nulevende forfatter, der har flest
sange repræsenteret i Højskolesangbogen.

Rasmus Skov Borring er 34 år, pianist og komponist og har udgivet flere albums med instrumental piano. Han er vokset op i efterskoleverdenen og er optaget af at formidle den
danske sangskat til nye generationer.
Med en aldersforskel på næsten 50 år har Rosendal og Borring fundet et fundament for
deres samarbejde med intentionen om at samle generationer i nye fællessange. De udgav
i 2013 CD’en ”Livets mærke” med et udvalg af sange, som dels repræsenterer Jens Rosendals forfatterskab gennem tiden - og dels en række af hans nye tekster med musik
komponeret af Rasmus Skov Borring.
Ud over at have optrådt mange steder sammen i Danmark, har Rosendal og Borring optrådt i USA i Det Danske Kulturcenter i Los Angeles, hvor de var inviteret til at præsentere
deres sange.
Sangforedraget tager sit udgangspunkt i sangene fra CD’en ”Livets mærke”.

Kom glad til en hyggelig syng-med-aften

Nibe-Vokslev Menighedsråd
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Bredbånd til Vokslev
Endelig begynder det at se lidt lysere ud for bredbåndsforbindelse i Vokslev. Der er nu
faktisk ikke mindre end 3 udbydere på banen.
Alle 3 udbydere er blevet oplyst om resultatet af den spørgeundersøgelse, Vokslev Samråd
gennemførte sidste forår.
Som fortalt i sidste nummer, så er Skywire ved at lave en mobilforbindelse. I december måned forlød det med sikkerhed, at
der ville blive arrangeret interessemøde i Forsamlingshuset allerede i januar - februar måned 2016. Som bekendt er dette ikke
sket endnu. Vi har spurgt Skywire om, hvordan situationen ser
ud nu.
Skywire oplyser i en mail, at der er indgået aftale med I/S Reno-Nord om montering af
udstyr på deres skorsten, og at udstyret bliver tilsluttet fibernettet i uge 12. Der er ligeledes indgået aftale om opsætning af sendeudstyr i Nibenittens mast på Flintdalevej, men
Skywire er stadigvæk ikke er enig med Nibe Varmeværk om betalingen for opsætning af
sendeudstyr på deres skorsten. Så længe denne aftale ikke er på plads, er det ikke muligt
at sende til Vokslev.
Skywire oplyste jo sidste gang en tilslutningsafgift på kr. 999, - for en gør-det-selv løsning, og en abonnementsafgift på kr. 249, - ved en garanteret 25/25 Mbit-forbindelse.
TDC har henvendt sig til Anlæg Nord, Hobrovej 91 med besked om, at
hvis man kunne skaffe mindst 50 tilkendegivelser, så ville TDC grave en
fiberforbindelse ned til telefoncentralen på Huulmøllevej – Vokslev
downtown - og derfra etablere forbindelse til lokalområdet igennem de
nuværende kobberkabler. Anlæg Nord har efterfølgende bedt Vokslev
Samråd om at overtage den videre kommunikationen med TDC.
Vokslev Samråd har været i kontakt med TDC’s salgsafdeling i København, som oplyser at
man efter påske vil lave en beregning af, hvordan hastighederne kan blive i området.
Sælgeren oplyser dog at TDC forventer, at der vil være 30-50 Mbit i umiddelbart nærhed
af telefoncentralen. Hvordan hastighederne bliver længere væk fra centralen, afhænger
meget af kvaliteten på de eksisterende kobberkabler, men sælgeren ville umiddelbart mene, at der kunne opnås en hastighed på 10—15 Mbit i en 3 km’s afstand. Flere edbkyndige folk, som Vokslev Samråd har talt med, tvivler dog meget på dette - men nu må
vi se.
TDC oplyser at de har skiftet strategi i forhold til tidligere praksis, og ønsker nu at vinde
markedsandele tilbage, hvorfor man i en periode tilbyder gratis tilslutning.
Pga. kobberkablernes kapacitet er upload-hastighederne yderst begrænset på TDC’s løsninger. TDC tilbyder mange forskellige hastigheder, men abonnementsafgiften svinger
mellem kr. 245, - for en download/upload-hastighed på 10/1 Mbit og kr. 299, - for en
50/10 Mbit-forbindelse.
Når TDC er færdig med beregningen vender de tilbage med et resultat til Vokslev Samråd,
hvorefter der vil blive indkaldt til orienteringsmøde i Vokslev Forsamlingshus. Når der er
afgivet 50 tilmeldinger vil der gå cirka 5-6 mdr. inden forbindelserne er oprettet.
HEF’s repræsentantskab har været utilfreds med, at HEF ikke tilbyder bredbånd til hele deres forsyningsområde, idet udrulningen af
fiberkablerne jo sker for de penge el-kunderne har betalt gennem
årene - også kunderne i de tyndt befolkede områder.
På denne baggrund har Vokslev Samråd netop været til møde med HEF omkring fiberudrulning i Vokslev-området. Her lovede HEF at udføre nogle prisberegninger i løbet af april
måned. Prisberegningerne vil blive lavet for en 60 % og en 80 % tilslutningsgrad.
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Afhængig af tilslutningsgraden, og dermed også rentabiliteten på HEF’s investering, vil
der blive tale om tilslutningsafgifter for enten alle ejendomme eller kun for de ejendomme, som ligger et stykke fra offentlig vej.
HEF oplyste på mødet, at man nu var i stand til at pløje kabler ned i vejrabatten, hvormed etableringsudgifterne var blevet mange gange billigere end tidligere. Det er dog stadigvæk meget usikkert om HEF kan opnå rentabilitet i en udrulning i Vokslev-området.
Vokslev Samråd vil i mellemtiden forsøge at overbevise beslutningstagerne i Aalborg
Kommune om, at nogle af de midler, der er afsat til bredbåndsforbindelser i landdistrikterne, skal bruges til at etablere en forbindelse til Vokslev Forsamlingshus. Hvis der kan
skabes opbakning til dette, vil det gøre rentabiliteten for hele området noget bedre.
Der er 3 ting, der taler for at det kan lykkedes. HEF har allerede planlagt udrulning af fiberkabler i nogle af de 11 landsbyer, som kommunen oprindeligt havde regnet med var i
spil til at opnå støtte. Udrulningsudgifterne er som sagt blevet billigere, og Aalborg byråd
har afsat ekstra kr. 1,0 mio. til etablering af bredbånd i landdistrikterne over de næste 3
år, således der nu er budgetteret med kr. 2,3 mio. i alt.
For en god orden skyld, så nævner vi lige, at HEF sælger jo bredbåndsforbindelser gennem deres salgsorganisation Bredbånd Nord, som de ejer i fællesskab med Nyfors og
Nord Energi.

Historisk byvandring i Vokslev
Torsdag d. 12. maj kl. 1900 - 2100
D. 15. august 2013 deltog Vokslev Samråd og Huul Møllelaug i det første møde omkring
Oplevelseszone Vest som en pendant til oplevelseszone Aalborg Kyst og Aalborg Havnefront, som begge havde haft stor succes med fælles turistformidling.
Intentionen med oplevelseszone Vest, som senere er omdøbt til Aalborg Fjordland, var at
samle hele den vestlige del af Aalborg Kommune i lignende turistfremstød omkring natur
og kulturhistorie, med det formål at trække flere turister til området, og derved skabe
grobund for forskellige småvirksomheder indenfor turisterhvervet eller øget aktivitetsmuligheder for de tilknyttede foreninger.
Pludselig kunne vi læse i avisen, at der var skaffet midler til gennemførelse af historiske
byvandringer i 12 af de 13 landsbyer, som var med i samarbejdet. Allerede på det tidspunkt protesterede Vokslev Samråd kraftigt. Den begrundelse vi fik, var at borgerne i
Vokslev jo allerede kendte deres bys historie gennem fx bogen Vokslev Sogns historie, og
at midlerne var meget små.
Alligevel var vi fortørnet over, at vi ikke var blevet taget med på råd, om at det ”tætte
samarbejde” foreningerne mellem skulle udmøntes i historiske byvandringer, og at output
-et af samarbejdet skulle være opstilling af informationstavler i hver landsby. Vi har sidenhen atter brokket os over den manglende medindflydelse, selvom Vokslev Kalkgrav og
Kultur– og Naturstien er flot repræsenteret på Aalborg Fjordlands hjemmeside, og vi har
også modtaget en uforbeholden undskyldning.
Forleden uge modtog de andre 12 landsbyer oplægget til deres respektive infotavler med
opfordring om at komme med kommentarer til både indhold og opstilling. Igen skal alting
åbenbart besluttes udenom Vokslev. Vi har endnu en gang protesteret, og har nu fået lovning på kommenteringsmulighed når infotavlerne er revideret. Det er ikke rart at få andres beslutninger proppet ned i halsen. Det gavner bestemt ikke fordøjelsen.
Forvaltningen har nu meddelt, at man også agter at gennemføre en historisk byvandring i
Vokslev sammen med Stadsarkivet og Nordjyllands Historiske Museum torsdag d. 12. maj
2016 kl. 19.00—21.00.

Støt vores sponsorer - de støtter Vokslev

SCAN KILL
SKADEDYRSKONTROL

Skadedyrsbekæmpelse
mus, rotter, hvepse mm.
Myrebehandling med garanti for hele 2015
kun kr. 1.495,00 incl. moms
Martin Laustsen
Hobrovej 61, Vokslev • 9240 Nibe
www.vokslev.dk

•

Tlf. 9835 1729

29 65 51 27

Jan Skov Jensen

31 17 00 11

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

HASTRUP
INTERIØR

v/Susanne Hastrup
Tårupvej 7, 9240 Nibe
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 1200 - 1700
Ellers efter aftale på tlf. 40 68 17 85

www.hastrupinterioer.dk

Automester Sørensen
v/ Torben Sørensen
Jacob Petersens Vej 5
9240 Nibe
Tlf.: 98 35 00 99 Mobil: 20 91 12 02

Rostrup Maskinstation
K. & J. Søndergaard
Rodstrupvej 22

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

michael@steinsauto.dk
www.steinsauto.dk

