VokslevBladet
Udgives af Vokslev Samråd - www. VokslevNet.dk
UDGAVE NR. 47 - MARTS 2017
VokslevBladet udkommer 4 gange årligt marts - juni - september - december.

Vokslev Forsamlingshus
Fællesspisning
Fredag d. 31. marts 2017 kl. 18:00
Hvad kan være bedre - efter en lang travlt arbejdsuge - at lade weekend-roen
sænke sig over en kølig øl eller vand sammen med resten af landsbyen

Skuldrene ned - krav og forventninger på pause - være sig selv
Menu
Forloren Hare
Sovs og kartofler
Surt og sødt
Is og Frugtsauce
Kaffe/the og småkager
Kr. 75,00 pr. person
Børn 7-14 år kr. 50,00
Under 7 år gratis
Drikkevarer skal købes på stedet
Tilmelding senest d. 24. marts:

Tina Svenningsen 51 57 17 48 - to@vokslev.dk
eller Aase Søndergård - aases@mail.tele.dk.

Fredag d. 31. marts 2017 ca. kl. 20:00
Du behøver ikke - men vi vil så gerne have du bliver lidt længere - det er fakta

Generalforsamling / informationsmøde
Beretning 2016 - Årets arrangementer - Udlejning - Årets regnskab - Installering
af bredbånd - Første driftsår uden oliefyr -

Computer og printer til rådighed for byens borgere
Hvad bringer 2017 - Nyt gulv i den store sal - Reparation af stormskadet gavl –

Forsamlingshusets fremtid
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Huul Møllelaug
Ny konstituering
På årets generalforsamling blev den siddende bestyrelse genvalg, men på det efterfølgende bestyrelsesmøde blev det besluttet at konstituere sig en smule anderledes end tidligere, idet tidligere formand Ole Riis ønskede at fortsætte som menig medlem af bestyrelsen
i den næste valgperiode. Ole Riis har været formand siden stiftelsen i 2008.
Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde:
Formand Leo Helmer - Næstformand Ove Thinggaard - Kasserer Dorthe Hyldahl - Sekretær Irma Christensen. Ove Thinggaard repræsenterer fremover Møllelauget i Vokslev
Samråds bestyrelse.
Støtte til restaureringen
Rådmand Mads Duedahl og direktør Bente Graversen har på vegne af Aalborg Kommunes
Sundheds– og Kulturforvaltning fremsendt en flot støtteerklæring til restaureringen af
Huul Mølle. I støtteerklæringen kaldes restaureringen for ”kronen på værket” i det naturskønne område, samt et fint bidrag til ”Aalborg Fjordland”.
”Fonden til bevaring af værdifulde gamle bygninger og miljøer i Nibe by og omegn” har
skænket kr. 25.000 til restaureringsarbejdet.
”Fonden til Bevarelse af gamle Aalborghuse” har på tilsvarende vis givet støttetilsagn om
kr. 25.000 til restaureringsarbejdet.
Der er nu givet støtte og støttetilsagn er på i alt kr. 3.195.000. Budget er kr. 4.200.000.
Huul Møllelaug afventer svar på ansøgninger fremsendt til Friluftsrådet, Simon Spies Fonden, Aage V. Jensens Fonde og Spar Nord Fonden.
Indhentning af håndværkertilbud
Det tidligere udbudsmateriale fra 2012 er ved at blive revideret, således der i løbet af
marts - april måned kan indhentes nye håndværkertilbud.

Generalforsamling i Vokslev Samråd
afholdes i mødelokalet, Vokslev Forsamlingshus

Torsdag d. 20. april kl. 19.00
Dagsorden iflg. vedtægter
1.
Beretning fra formand
2.

Fremlæggelse af regnskab

3.

Valg af 1 bestyrelsesmedlem. På valg er Albert F. Andersen, som modtager
genvalg.
Valg af 1 suppleant for de 2 bestyrelsesmedlemmer, der er valgt direkte på
generalforsamlingen. På valg er Karsten Nygaard Jensen, som modtager genvalg.
Valg af 1 revisor. På valg er Finn Nielsen, som modtager genvalg.

4.

5.
6.

Indkomne forslag. Forslag som ønskes på behandlet på generalforsamlingen
skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

7.

Eventuelt. (Punkter under eventuelt kan ikke sættes til afstemning)
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Bro og indløb ved Huul Mølle

Hold da op - hvor det hjalp
Gelænderet på broen over indløbskanalen er blevet afkortet af Vokslev VVS-Agro-HavePark. Hvis man ser bort fra, at bilerne kører max. 30 km/h hen over broen, at vanddybden er mindre end ½ m, og at der er masser af muligheder for at køre i kanalen ved siden
af gelænderet, så ser gelænderet næsten helt normalt ud.
Det er 26 år siden man politisk begyndte at snakke om en renovering af broen, så det er
virkelig en milepæl der er nået. Når man har ventet så længe, så er det ekstra dejligt,
når det endelig lykkedes.

Kunstværk ved Vokslev Friskole
Som bekendt fik Vokslev sidste efterår tilkendt kr. 125.000 til et kunstværk på en placering foran Vokslev Friskole.
Statens Kunstfond har nu støttet de 3 udvalgte kunstværker i Aalborg Kommunes landdistrikt med yderligere kr. 105.000, hvilket betyder, at der er kr. 160.000 til kunstværket i
Vokslev.
Det nedsatte kunstudvalg kan nu komme videre i samarbejdet med kunstneren Erling
Knudssøn Madsen. Kunstværket skal afsløres inden udgangen af 2017.
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Støttekoncert med Nibe Blæserne
i Vokslev Forsamlingshus
Stormen Urth var hård ved vores gamle forsamlingshus. Som det kan ses på billederne
blev hele den vestlige gavltrekant presset ind.

Da udlejningen i 2016 har været meget lille, er Vokslev Forsamlingshus’ økonomi under
pres. Heldigvis har Nibe Blæserne lovet at medvirke til en lille støttekoncert.

Tirsdag d. 21. marts kl. 19:30
Entre min. kr. 50, Under koncerten kan der købes kaffe og hjemmelavet kage

Nye elektroder i hjertestarter
Hjertestarteren ved Vokslev Friskole har fået skiftet elektroder, så nu er der garanti for, at
den er funktionsduelige mindst 2 år mere. Heldigvis har ingen af hjertestarterne været i
funktion siden ophængningen i efteråret 2014.
Som de årvågne selvfølgelig for lang tid siden har konstateret, så har Vokslev Samråd
monteret LED-lys i begge hjertestartere, så de er lette at finde i mørket, når det skal gå
stærkt.
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Vokslev Vingård I/S
Stort tillykke til Vokslev Vingård I/S, som har fået fødevarestyrelsen godkendelse til at
sælge egen vin kommercielt.
Vingården blev etableret i 2009 af
ejerne Karsten Nygaard Jensen, Vokslev (50 %), Kresten Hyldahl, Nibe (25
%) og Leif Andersen, Aalborg (25 %).
Ved etableringen blev der plantet 400
vinstokke, som efterfølgende er suppleret, således produktionen i dag
sker på i alt 600 vinstokke - 300 blå
og 300 grønne druer. Vinstokkene
bærer hovedsagelig druer af sorterne
Rondo (blå) og Solaris (grønne), men
også andre druesorter indgår i den
færdige vin.
Der er produceret vin i mindre
målestok siden 2013, men det
er først sidste år druerne er
blevet forarbejdet og vinen
produceret i det nyetablerede
vineri på Hobrovej 56.
Ved fuld produktion vil der
skønsmæssigt kunne produceres 600-800 flasker årligt.
Vinene sælges indtil videre kun
fra vingården.
Det særlige ved vinen fra Vokslev Vingård, som betegnes
VKNY Nautilus, er at vindruerne dyrkes på en sydvest-vendt
kalkholdig jord med aflejringer helt tilbage til kridttiden. En
kalkholdig undergrund giver typisk en vin med mange duftnuancer og en god afbalanceret aromatisk smag.
Nautilus er i øvrigt navnet på en søkrebs-art, som har overlevet siden kridttiden, og hvis kalkholdige spiralformet skal
ofte ses i kalkaflejringer.
Vokslev Vingård inviterer til åben hus med vinsmagning
sammen med afholdelse af Dansk Mølledag d. 18. juni
2017, hvor der også forventes at blive arrangeret hestetransport mellem Vingården og Huul Mølle. Nærmere herom
i næste nummer.

Følg Vokslev Samråd på Facebook
Få direkte besked når Vokslev Bladet udkommer
tilmeld dig på hjemmesiden www.VokslevNet.dk
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Topaktuelt foredrag
”DEN STORE JOKER”
af Lars Trier Mogensen
Bag om præsident Donald J. Trump
Donald J. Trump er USA’s nye præsident.

Hvem er han
Hvad kan vi forvente os
Den 70-årige byggematador fra New York City både skræmmer og fascinerer.
Med afsæt i sin anmelderroste bog ‘Den Store Joker’ tegner politisk kommentator Lars Trier Mogensen et nysgerrigt, dybdegående og kritisk portræt af manden, der effektivt brugte sin fortid i bl.a. reality-tv som springbræt til Det Hvide Hus.

Hør om Donald Trump’s mange masker, og de opbrud i tiden,
som har forvandlet ham til verdens mægtigste mand.
Lars Trier Mogensen
radiovært på det

(født 1975 i Nuuk) er
politiske debatprogram

”Det røde Felt”

på Radio24syv,

fast politisk

kommentator i bl.a.

tv-programmet

”Jersild minus Spin”

på DR2, samt

redaktør på

mobilmagasinet

Føljeton.

Tidligere

redaktør af

lederkollegiet på

Politikken og

udenlandsredaktør

på Information.

Han er kandidat

i statskundskab

fra Københavns

Universitet.

Tirsdag d. 25. april kl. 19.00
I Vokslev Forsamlingshus
Entré kr. 50, - pr. person
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Bredbånd til Vokslev
Skywire har netop indgået kontrakt med Det broderlige Skydeselskab om opsætning af
sendeudstyr i Aalborgtårnet. Da Aalborgtårnet er det højeste punkt i Aalborg, har Skywire
fået den allerbedste mulighed for også at kunne sende til Nibe. Hermed er muligheden for
trådløs internetforbindelse i Vokslev er blevet væsentlig forbedret. Endnu har Skywire ikke indgået aftaler med nogen omkring opsætning af udstyr i Nibe, men der arbejdes kraftig på sagen.
Skywire har også en positiv tilkendegivelse fra Nibenitten om at kunne komme op i deres
mast på Flintdalevej, men sendestederne skal kunne ”se” hinanden, og desværre spærrer
bakkerne ved Frejlev for at Nibenittens mast og Aalborgtårnet kan ”se” hinanden.
Der arbejdes også med en alternativ sendemulighed - syd omkring Frejlev - Skywire har
kig på en høj mast i Fjellerad, som Aalborg Kommune ejer.
Der er således stadigvæk et lille håb om, at resten af Vokslev-området, som ikke fik tilbudt tilslutning til Bredbånd Nords fiberkabler, får mulighed for tilslutning til Skywires
trådløse system, men hvornår det kan ske, er endnu for tidligt at sige.
Samrådets kasserer Albert F. Andersen har henvendt sig til Bredbånd Nord med vores
frustrationer og et ønske om tilslutningsmuligheder for resten af Vokslev-området. Bredbånd Nord beklager at deres udrulningsplan for 2017 ikke omfatter yderligere fibre i
Vokslev, hvorved etableringen tidligst kan ske i 2018. De lover dog at kigge på vores anmodning igen til efteråret, når 2018 planlægges.
Aalborg Kommune er i jævnlig kontakt med Bredbånd Nord, og Aalborg Kommune fortæller, at når Bredbånd Nord har lagt fiberkabler ned inde i Aalborg, er planen at boliger i det
åbne land i en omkreds af 7 km fra deres POP-stationer skal forsynes. Der findes POPstationer i både Øster Hornum og Nibe, men tidshorisonten omkring dette kendes ikke.
Skulle der pludselig vise sig et gennembrud omkring forsyningsforholdene, så lægger vi
det selvfølgelig straks op på vores Facebook-side, hvor alle andre nyheder i øvrigt også
løbende lægges op.

Hjemmeside www.vokslevnet.dk
Vokslev Samråds hjemmeside har været ramt af virus, og har derfor været nede i en periode. Vi har nu betalt dyrt for dels en rensning og dels en kraftigere beskyttelse.
Samtidig er hjemmesiden ændret så forsiden fremover vil fungere som en fælleskalender,
hvor man let kan se alle arrangementer i Vokslev, eller arrangementer som kunne have
interesse for borgere i Vokslev. Når Vokslev Idrætsforening kommer rigtig i gang efter
vinterpausen vil kampdage mm. ligeledes kunne læses her.
Som altid vil nye og gamle numre af Vokslev Bladet kunne læse på hjemmesiden, ligesom det er muligt at tilmelde sig, så man automatisk får besked om at næste nummer
ligger klar på hjemmesiden.

Følg Vokslev Samråd på Facebook
Få direkte besked når Vokslev Bladet udkommer
tilmeld dig på hjemmesiden www.VokslevNet.dk

Støt vores sponsorer - de støtter Vokslev

SCAN KILL
SKADEDYRSKONTROL

Skadedyrsbekæmpelse
mus, rotter, hvepse mm.
Myrebehandling med garanti for hele 2017
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

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

