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Massiv støtte til Huul Mølle
I sidste nummer kunne vi fortælle, at Realdania havde bevilliget kr. 1.225.000. Siden da
er der både givet flere tilsagn og enkelte afslag.
Augustinus Fonden har på baggrund af en ansøgning fra møllelauget givet tilsagn om kr.
200.000 i støtte.
Hver gang der opstilles en vindmølle på land i en kommune, indsætter staten en vis sum
penge på en spærret konto i kommunens navn. Pengene må bruges til anlægsarbejder af
landskabelige og rekreative art, samt til fremme af vedvarende energikilder i kommunen.
Dette kaldes den grønne ordning.
Bjergbanestien fra Godthåb til Nibe er fx opført for midler fra denne grønne ordning, og
nu har Aalborg Kommune ansøgt Energinet.dk om kr. 245.000 til restaurering af Huul
Mølle. Energinet.dk har endnu ikke godkendt ansøgningen, men dette forventes at ske
uden problemer.
På udvalgsmøde d. 8. september 2016 besluttede By– og Landskabsudvalget, Aalborg
Kommune at bevillige kr. 300.000 i byfornyelsesmidler til restaureringsarbejdet. Dette
udløser samtidig kr. 700.000 fra staten, idet byfornyelser finansieres med 70 % fra Boligministeriet, og 30 % fra kommunen.
Restaureringen er budgettet til kr. 4,2 mio. Status på fundraisingen er:
Forskønnelses– og udviklingspulje for landsbyer i Aalborg Kommune
kr. 450.000
Nordjysk Smågrisesalg
kr.
25.000
Realdania
kr. 1.225.000
Augustinus Fonden
kr. 200.000
Grøn ordning / Energinet.dk (ikke endelig godkendt)
kr. 245.000
Byfornyelsesmidler – (ikke endelig godkendt af Boligministeriet)
kr. 1.000.000
Forventet støtte i alt

kr. 3.145.000

Brorenovering ved Huul Mølle
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Brorenovering v. Huul Mølle fortsat
Da Dorthe og Kim flyttede ind i Huul Mølle i 1994 blev der målt op til en ny bro over indløbskanalen. På det tidspunkt havde man talt om en renovering i 4 år, hvilket betyder at
man har snakket om en ny bro i 26 år.
Men nu bliver det altså til virkelighed, og den gamle bro er allerede kørt væk.
I samme forbindelse har Huul Mølle ønsket at få indløbskanalen renoveret, idet det er lettere og billigere at få det gjort samtidig. Derfor tilbød Trafik & Veje meget venligt at tage
kanalrenoveringen med ud i et samlet udbud. Den billigste pris lød imidlertid på kr.
101.000, hvorfor møllelauget besluttede kun at renovere kanalsiden ind mod haven, da
denne var langt den dårligste. Dette ville kun koste kr. 65.000 – så hvis man kunne få kr.
50.000 i tilskud fra AKA, så ville dette være muligt.
Da broen imidlertid blev skåret væk, stod der et knækket
hjørne tilbage på den kanalside, som jo ikke skulle renoveres. Hjørnet er tydeligvis
ved at skride ud.
Derfor bliver det nødvendigt
at lave en meget større renovering af kanalsiden end udbudt, hvorfor en renovering af
begge kanalsider nu koster
kr. 181.000.
Møllelauget ved ikke på nuværende tidspunkt, hvordan
man skal skaffe så mange
penge.
Trafik & Veje har tilbudt at betale i første omgang, således møllelauget får tid til at skaffe
den nødvendige kapital.

Bredbånd til Vokslev?
Vokslev Samråd kæmper fortsat for at få bedre bredbånd til Vokslev.
Skywire oplyser, at de forsat har problemer med kunne sende
ud til Vokslev. Der er indgået aftale om masteleje (Flintdalevej
5B) med radio Nibenitten, om opsætning af sendeudstyr på silo
(Tårupvej 8), men forbindelsen ind til Aalborg mangler, og stadigvæk ingen aftale om plads på skorstenen på Nibe Fjernvarme.
Der er således stadigvæk håb om etablering af trådløs forbindelse via Skywire, men det
lyder ikke, som om en løsning er umiddelbart forestående.
TDC - YouSee lover stadigvæk at, hvis Vokslev Samråd kan skaffe 50
bindende underskrifter på min. 6 mdr. internetabonnement, så vil de
etablere en fiberforbindelse til centralen i Vokslev. Fra centralen vil
abonnenterne kunne få deres bredbåndsforbindelser boostet via kobberkablerne (de gamle telefonkabler), men TDC - YouSee kan ikke oplyse, hvilke hastigheder der kan opnås. Det afhænger af afstanden og
kobberkablernes tilstand.
Er der nogen, der vil binde sig for et ½ års abonnement, hvis man ikke ved hvilke hastighed man kan opnå? Bor man i nærheden af centralen er der nok ingen tvivl om, at
man vil kunne opnå rimelig god forbindelse uanset hvad.
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HEF er fusioneret med EnergiMidt og Energinord, og hedder nu
Eniig. Efter pres fra HEFs repræsentantskab har Vokslev Samråd
fået HEF til at regne på bredbåndsforbindelser til hele Vokslev
Samråds dækningsområde, hvilket er et meget stort område.
Eniig har givet os besked om at beregningerne er sendt videre til Bredbånd Nord, som er
deres salgsorganisation, samtidig med at de oplyser at fiber til de 140 husstande, der ligger udenfor Vokslev By, ikke kan undgå en væsentlig egenbetaling.
Aalborg Kommune har oprettet en pulje i 2016 med kr. 1.850.000 til bedre bredbåndsdækning i kommunens forsamlingshuse. Vokslev Forsamlingshus har i samarbejde med
Vokslev Samråd selvfølgelig søgt denne pulje. Ansøgningsbetingelserne var at forsamlingshusene selv skulle indhente tilbud på en min. 50/50 Mbit-forbindelse. Bredbånd Nord
var den eneste leverandør der kunne klare dette. ÝouSee ville kun telefonisk oplyse, at de
nok kunne levere 30 Mbit i download-hastighed ved forsamlingshuset - upload kunne/ville
de ikke oplyse. Vokslev ansøgte derfor kommunen om kr. 345.000 incl. moms til en bredbåndsforbindelse fra Bredbånd Nord.
Vi tror der er en god chance for at vores ansøgning imødekommes. Det bliver afgjort på
et Sundheds– og Kulturudvalgsmøde d. 28. september 2016.
Når det er afgjort om Aalborg Kommune betaler for den første fiberforbindelse til Vokslev,
så vil vi rykke Bredbånd Nord for en tilbudsudregning for resten af vores område.

Friluftsgudstjeneste for 10. år
Den 21. august afholdt Nibe-Vokslev Menighedsråd den traditionsmæssige friluftsgudstjeneste ved Vokslev Kalkgrav med cirka 130 deltagende.

Man skulle næsten tro, at Menighedsrådet har nogle
specielle forbindelser, eftersom arrangementet for
10. gang blev afviklet i dejligt vejr.
Helt traditionelt blev salmerne akkompagneret af
Nibe Blæserne, mens de store elever på Vokslev
Friskole sørgede for grillpølser og kartoffelsalat efter gudstjenesten. De - der havde lyst - lagde en
lille skilling for forplejningen til elevernes årlige studietur. Efter gudstjenesten fortalte møllelauget om
restaureringsprojektet, ligesom vandkraften igen
satte gang i hjulene.
Da det var 10. år arrangementet blev gennemført,
havde Menighedsrådet hyret skuespiller Jens Jødal,
til at fortolke dagens tekst ”Den fortabte søn”, som
drak hele sin fadderlige arv op. I fortolkningen indgik provst Jens-Anders Djernes, som bartenderen
med den liflige (alter)vin. - Hvem skulle nu have
troet det om den ellers skikkelige mand?
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Belysning på fællesvej bag kirken
Sidst i august blev der monteret lamper på fællesvejen bag Vokslev Kirke,
fordi skolevejen sidste vinter var meget
mørk at cykle på - og den bliver faktisk
benyttet rigtig meget.
Den kommunale AKA-pulje har støttet
lampeopsætningen med kr. 50.000, og
Nibe-Vokslev Menighedsråd kr. 20.000.
Lamperne er tilsluttet Menighedsrådets
el-installation, som dermed også betaler for strømforbruget.
Vokslev Samråd har rykket Trafik & Veje om, hvornår renoveringen af gadebelysningen på Hobrovej opstartes.
Sidste efterår fik vi oplyst på et møde,
at dette ville ske i løbet af 2016 - men
året er jo selvfølgelig heller ikke gået
endnu.

Ansøgning om kunstprojekt
AKA-puljen og Aalborg Kommunes Kunstfond har sammen oprettet en særlig pulje i 2016
med kr. 375.000 til 2 - 3 kunstprojekter i kommunens landdistrikt.
Samråd, Borgerforeninger og lign. kan søge fonden om et kunstværk til deres landsby.
Jeanette Pedersen og Jean Bredfort har på vegne af Vokslev Samråd indsendt ansøgning
om et sådant kunstværk på pladsen foran Vokslev Friskole.
Ansøger skulle vælge et tema, som skulle have sammenhæng med byens kulturhistorie
eller fortælle om landsbyens nutid eller fremtid. Vokslevs tema blev STOR—LILLE med
baggrund i historien om, at Vokslev engang var større end Nibe.

Rundballer på en bakketop med drivende skyer
er næsten et levende kunstværk i sig selv.
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De heldige landsbyer vil sidst i september blive ”parret” med en professionel kunstner i
forhold til det valgte tema og den valgte placering. Kunstneren og en nedsat kunstgruppe
fra landsbyen skal derefter inden d. 12. december 2016 udarbejde skitser, vælge materialer, udarbejde tidsplan for udførelse, formidling af proces og værk for byens borgere
samt evt. skaffe yderligere sponsorater.
Bedømmelseskomiteen består ud over museumsinspektør for Kunsten, Stinna Toft Hald,
og Professor Hans Kiib fra Instituttet for Arkitektur og Medieteknologi af 4 medlemmer fra
AKA-udvalget, herunder Susan Roulund og Leo Helmer begge fra Vokslev.

Blomstrende rabatter
gennem Vokslev
Aalborg Kommune har en årlig pulje på kr. 4,0 mio. til gode ”fyrtårnsprojekter” i landdistriktet. Det mundrette navn på puljen er ”Puljen til forskønnelse og udvikling af landsbyer i Aalborg Kommune”, hvorfor den altid bare bliver omtalt som ”forskønnelsespuljen”.
Ansøgninger til forskønnelsespuljen sker altid i 2 tempi. I maj måned indsendes et foreløbig skitseoplæg, som – hvis det bliver prækvalificeret - går videre til den egentlige ansøgningsrunde om efteråret, hvor ansøgningen skal være mere detaljeret, ligesom de økonomiske forhold skal være afklaret.
Vokslev ansøgte om at få rabatterne langs Hobrovej ryddet og beplantet med blomsterende stauder, urter, buske eller lign. Forslaget blev heldigvis prækvalificeret, og er derfor
gået videre til næste runde. I den forbindelse er der nedsat en lille arbejdsgruppe består
af Finn Nielsen, Palle Bruus og Leo Helmer - alle fra Vokslev, som i samarbejde med Peter
Pindstrup, landdistriktsforvaltningen og Anne Marie Overgaard, Park & Naturforvaltningen
skal gøre projektet klar til den endelig ansøgningsrunde d. 7. november 2016.
Umiddelbart har forvaltningen vurderet at projektet vil koste kr. 250.000 - 500.000.

Trykning af VokslevBladet
Fremover vil VokslevBladet blive trykt af Marsk Marketing, som i mange år har været en
af vores trofaste annoncører.
Tidligere har Vokslev Samråd fået bladet trykt oppe på Vokslev Friskole. Gert Espersen
har gennem mange år stået og trykt bladet på skolens kopimaskine en sen aftentime
eller i en weekend, samlet de forskellige sider og kørt ud med bladet til vores flittige og
trofaste omdelere - som nu har gået / kørt deres respektive ture i mere end 10 år.
For brug af kopimaskine har Samrådet betalt Friskolen et årligt beløb. Bestyrelsen i
Vokslev Samråd har imidlertid bestemt, at nu er tiden inde til at betale lidt mere for
trykningen, hvorved tidsperioden mellem den elektroniske mailrundsendelse og den fysiske omdeling også gerne skulle blive lidt kortere. Men husk dog på at vores omdelere
er frivillige, som har et arbejds–, familie– og foreningsliv ved siden af også.
Ved gennemlæsning af Samrådets årsberetninger kan vi se, at Gert har trykt bladet lige
siden 2007. En meget stor tak til Gert for dette kæmpearbejde.

Få nyhederne med det samme
Følg Vokslev Samråd på Facebook
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Nybyggeri i Vokslev Vest
Så kom der endelig gang i de nye byggegrunde i Vokslev.
Det er Tina og Henrik Svenningsen, som bekendt er indehavere af Vokslev VVS-Agro-Have
-Park, og selv ejer 3 grunde på østsiden af Sandvej, som bliver de første nybyggere i
Vokslev Vest. Fra det flotte hus på ca. 200 kvadratmeter plus garage er der en imponerende udsigt ud over Binderup Ådal.

Tina og Henrik glæder sig selvfølgelig til at flytte sidst i oktober måned, og få udsigten til
gruspladsen afløst af ovenstående. Efterfølgende er det meningen, at det gamle hus skal
nedrives, hvorved butikken også vil få større synlighed for de forbikørende på Hobrovej.

I alt kan der udstykkes 11 grunde i området. De resterende 8 grunde sælges af Karsten
Nygaard Jensen, Hobrovej 56. Når der kommer mere gang i nybyggeriet, er det tanken at
der etableres en selvstændig villavej fra Hobrovej ind i området.

Jubilæum 25 år Vokslev Friskole
VokslevBladet har modtaget følgende
indlæg fra bestyrelsesformand for Vokslev Friskole og Børnehave Poul Erik Christensen
D. 26. og 27. august fejrede Vokslev Friskole 25 års jubilæum. Det var et par
gode dage.
Fredag var der jubilæumsreception. Det
var dejligt, at se så mange tidligere og
nuværende elever, forældre og ansatte.
Der var en rigtig god stemning, hvor der
blev udvekslet ”historier” fra fortiden og
nutiden. Der blev også diskuteret fremtid.

S IDE 7
Skolens første formand Karl Erik
Nørholt og den første skoleleder
Palle Fogh fortalte om de udfordringer, der var ved at få skolen
etableret. En af de væsentligste
ressourcer dengang, var det lokale engagement. Lokalsamfundet stod sammen for at få etableret en friskole, efter at Nibe
Kommune havde besluttet at
nedlægge den lokale folkeskole.
I dag 25 år efter har vi en velfungerende skole, som bygger
på et stort forældreengagement.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at de sidste par år har
været udfordrende. Der har været spændinger mellem forældrekreds, bestyrelse og skoleledelse. Det har betydet en væsentlig nedgang i børnetallet.
Det har vi prøvet før og overlevet. Det er min overbevisning,
at det vil vi også gøre denne
gang.
Jeg sagde ja til at gå ind i bestyrelsen for knapt et par år siden,
for at være med til at få skolen
til at køre på skinner igen. Jeg
føler, at vi er på skinnerne igen,
og at der er god fart på ”toget”.
Fagligheden er særdeles høj på Vokslev Friskole. Gennemsnitskarakteren ved 9. klasseafgangseksamen har de sidste par år været væsentlig over gennemsnittet. Vi har i overbygningen fået en elev retur fra en anden skolen som følge af manglende faglige udfordringer
på den nye skole. Vi har i starten af september haft eksternt tilsyn. Her får vi flere roser,
end jeg kan mindes, at vi har fået før.
En ting synes jeg dog, at vi mangler. Det er det lokale engagement.
Der er mange børn i Vokslevområdet, der ikke går i børnehave eller skole på Vokslev Friskole. Jeg vil derfor opfordre alle i Vokslevområdet til at være ambassadører for Friskolen.
Hvis I får nye naboer med børn, så vær med til at markedsføre Vokslev Friskole.
Fortæl om de gode værdier,
som skolen står for – faglighed, tryghed og nærvær.
Skolen producerer hele unge
mennesker, der har høje
faglige og sociale kompetencer.
Markedsfør skolen, hvis I
hører om nogen, der er
trætte af deres nuværende
skole/børnehave. Vi skal nok
sørge for, at skolen stadig
leverer på det høje niveau,
som der leveres på nu. En
skole i Vokslev er et meget
stort aktiv for lokalområdet.

Støt vores sponsorer - de støtter Vokslev

SCAN KILL
SKADEDYRSKONTROL

Skadedyrsbekæmpelse
mus, rotter, hvepse mm.
Myrebehandling med garanti for hele 2016
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
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For dig
jer
naboen
genboen
tilflytterne
vennerne
familien
afholder Vokslev Forsamlingshus
FÆLLESSPISNING
Lørdag d. 29. oktober kl. 18.00
Menu:
Forloren hare, sovs og kartofler
samt surt og sødt
Is med frugt sauce
Kaffe / the & småkager
Entre:
Voksne kr. 95,00
Børn 7-14 år kr. 50,00
Børn under 7 år gratis
Drikkevarer skal købes i huset
Musikanlæg, så mulighed for en svingom med lillemor
Børneparkering i mødelokale med Disney tegnefilm
Sidste tilmelding 24. oktober 2016 til forsamlingshus@vokslev.dk eller
to@vokslev.dk. Men husk - kun begrænset antal - så først til mølle-princippet.
Kunne du afse en time eller to til at hjælpe, hører vi gerne fra dig.

Arrangementet gennemføres i samarbejde med Vokslev Samråd

