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Huul Mølle: Fundraisingen afsluttet
Restaureringen påbegyndes
Huul Møllelaug blev stiftet november 2008. Møllelauget købte vandmøllen oktober 2014,
efter at man forgæves havde forsøgt at skaffe sponsorer til restaureringen til den privatejede mølle. Januar 2016 blev fundraisingen for alvor skudt i gang.
September 2017 blev der afholdt licitation med det gode resultat, at budgettet kunne
nedbringes fra kr. 4.200.000 til kr. 3.575.000.
December 2017 lukkede Aalborg Kommune, Sundheds– og Kulturudvalget principielt
fundraisingen med en slutbevilling på kr. 380.000, efter at By– og Landskabsforvaltningen havde udstedt forhåndsgaranti i forhold til en ansøgning til Grøn Ordning (landbaserede vindmøller).
Januar 2018 giver Energistyrelsen gennem Aalborg Kommune tilsagn om at støtte restaureringen af Huul Mølle med kr. 245.000 gennem Grøn Ordning. Fundraisingen er dermed
endelig afsluttet, og restaureringsarbejdet kan endelig påbegyndes.
Sådan kommer den nye vestfacade
til at se ud. I meget gamle dage gik
vejen nord om møllen, hvorfor kornet sandsynligvis blev losset ind i
vestgavlen.
Nedbrydningen af møllebygningen
forventes påbegyndt april - maj og
afsluttet i indeværende år 2018.
Der vil blive holdt officiel ”første
spadestik”, når det endelig opstartstidspunkt er fastlagt.

Hele bygningen nedrives fordi der skal
brøndfunderes under bindingsværksdelen.
I dag er noget af bindingsværket gået noget i knæ, hvilket jo gerne skulle undgås
fremover.
Tagbeklædningen bliver træspån, som var
det var oprindeligt tagmateriale på møllen, så helhedsindtrykket bliver noget anderledes.
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Huul Mølle fortsat
Restaureringen vil primært blive udført af Danmarks eneste møllebygger firmaet Michael
John Jensen ApS fra Grevinge, Odsherred på Sjælland.
Mindre delopgaver fx VVS– og el-install planlægges udført af lokale håndværkere.
Den samlede finansiering er opnået på følgende måde:
Puljen til forskønnelse og udvikling af byer i Aalborg
Kommunes landdistrikt (tilsagn i 2013)
Nordjysk Smågrisesalg
Realdania
Augustinus Fonden
Byfornyelsesmidler, Aalborg Kommune 30 %
Byfornyelsesmidler, Staten 70 %
Fonden til bevarelse af værdifulde gamle huse og miljøer i Nibe
Fonden til bevarelse af gamle Aalborghuse
Energistyrelsen, Grøn Ordning
Aalborg Kommune, Sundheds– og Kulturudvalget
Samlet finansiering

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

400.000
25.000
1.225.000
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300.000
700.000
25.000
25.000
245.000
380.000
3.575.000

Bearbejdningen af det oprindelig udbudsmaterialet fra 2012, så udgifterne kunne nedbringes, har kostet møllelauget dyrt. Således har det været nødvendigt at betale for professionel assistance fra såvel arkitekt, ingeniør, geoteknikker, landinspektør og miljøfirma, så
de bydende præcis viste, hvad der skulle regnes på.
Heldigvis har møllelauget hidtil haft utrolig god opbakning fra medlemskredsen, men nu er
møllelaugets egenkapital altså også opbrugt. Ja faktisk har nogle af kreditorerne accepteret at vente med deres betaling indtil bl.a. årets kontingenter er indbetalt.
Møllelauget håber på fortsat stor støtte fra medlemskredsen, ligesom nye medlemmer
selvfølgelig også er meget velkommen. Kontingent på kr. 50, - er personligt, men da beløbet er yderst beskedent, vil det være oplagt at både herre og frue melder sig ind via webbank på:

Kodelinje +73<

+ 88648943<

Generalforsamling
Vokslev Forsamlingshus
Torsdag d. 22. marts kl. 19.00
Vi giver en ”bid” brød
Forsamlingshuse i Danmark
1920 - ca. 1.600 forsamlingshuse
1995 - ca. 1.300 forsamlingshuse
2015 - ca. 1.000 forsamlingshuse

SKAL VI BEVARE VOKSLEV FORSAMLINGSHUS HAR VI OGSÅ BRUG FOR DIN STØTTE
Indbetaling af årskontingent - kr. 150, - kan ske via webbank på:

Kodelinje +73<

+ 86629275<
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Støt op om Støtteforeningen
Generalforsamling 21. marts 2018
Støtteforeningen for Vokslev Friskole
og børnehaven Asketræet
er også en forening for dig, som er




tidligere elev på skolen
tidligere forældre på skolen
borger i Vokslev eller Nibe og
interesseret i skolen og børnehaven

Støtteforeningen afholder et antal arrangementer hvert år– arrangementer som åbne for
alle - hvor der samles penge ind til gavn for skolens elever og børnehavens børn. Aktiviteter og tiltag som direkte kommer børn og elever til gavn i skole og hverdag.
Støtteforeningen afholder julemarked og har juletræssalg hvert år i december, og endvidere afholdes der andre sociale arrangementer gennem året, som samler alle interesserede omkring skole og børnehave til hyggelige arrangementer.
Ved at være medlem af støtteforeningen - et årligt beløb på 150 kr. pr husstand får du:




mulighed for at støtte skole og børnehave
stemmeret på vores årlige generalforsamling
mulighed for at stille op til bestyrelsen

Vi håber dette har vakt interesse, og håber at se dig/jer til vores årlige generalforsamling
21. marts 2018 - i umiddelbart forlængelse af Friskolens generalforsamling - forventet
tidspunkt kl. 21:00.

Indbetaling af kontingent på kr. 150, - kan ske via Mobilepay på 40920

Generalforsamling
Vokslev Samråd
Onsdag d. 18. april kl. 19.00
i Vokslev Forsamlingshus
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Beretning fra formand
Fremlæggelse af revideret regnskab
Valg af ét bestyrelsesmedlem
Valg af én suppleant for ovenstående bestyrelsesmedlem
Valg af revisor
Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest d. 4. april)
Eventuelt (punkter under evt. kan ikke sættes til afstemning.

Efter generalforsamlingen er der kaffe og kage, hvorefter der afholdes alm.
bestyrelsesmøde med konstituering mm. Bestyrelsesmødet er åben for alle.
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Kr. 350.000 til ”Vokslev Goes Wild”
Maj 2016 søgte Vokslev Samråd ”Puljen for forskønnelse og udvikling af landsbyer i Aalborg Kommune” om penge, så skråningerne i Vokslev kunne blomstre hele sommeren.
Juni 2016 blev projektet prækvalificeret under forudsætning af, at beplantning blev vækster, urter eller lign. - og at der ikke blev anvendt pesticider.
Projektet fik tildelt en kommunal projektholder, som skulle hjælpe med at videreudvikle
projektet til den endelige ansøgningsrunde i oktober 2016. Der blev samtidig nedsat en
lokal arbejdsgruppe bestående af Palle Bruus, Finn Nielsen og Leo Helmer.
Beplantning og vedligeholdelse af vejrabatter kræver specialviden, og da Aalborg Kommunes Park & Naturforvaltning ikke havde tid til at hjælpe, bliver arbejdsgruppen anbefalet
at hyre en ekstern landskabsarkitekt og søge AKA-puljen om honoraret på ca. kr. 42.000.
Efteråret 2016 ansøger arbejdsgruppen AKA-puljen, men trækker ansøgningen frivilligt,
da der er historisk mange ansøgninger. Ansøgningen genfremsendes til næste ansøgningsrunde foråret 2017, hvor der i juli 2017 meddeles støtte på kr. 20.000.
Vokslev Samråd beslutter at betale de sidste kr. 22.000 selv, hvorefter landskabsarkitekt
Anne Brandt fra Mygind bliver bedt om at udarbejde projekt. Se http://annebrandt.dk De gæve piger fra kunstværksgruppen Karen Bech, Jeanette Pedersen og Jean Bredfort
træder samtidig ind i arbejdsgruppen.

Blanding nr. 3

Blanding nr. 2

Blanding nr. 1

Sept. 2017 gennemgår Anne Brandt det endelige projekt - ”Vokslev Goes Wild”. Arbejdsgruppen er meget tilfreds. Projektet indeholder flere delprojekter men hovedgrebet er
skråningerne, hvor der etableres 200 stk. 1,00 x 1,00 m bede. Bedene tilplantes med 4
forskellige slags blomsterblandinger - 50 stk. af hver.

Blanding nr. 4
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Blomstringen
strækker sig fra det
tidlige forår til sensommeren. Hovedblomstringen
sker
dog i første halvdel
af året, hvor bierne
har sværest ved at
finde føde.

I alle bede lægges desuden 3 løg
af middelhavsprydløg.
Bedene skal fungere som en slags
”frøbank”, således skråningerne
med tiden dækkes fuldstændig,
men der er ingen sikkerhed for at
alle arter vil etablere sig.
Arbejdsgruppen fremsender efterfølgende projektet til Park & Natur
for kommentering, idet tanken var at eventuelle småjusteringer kunne nå at blive indarbejdet i den endelige ansøgning. Arbejdsgruppen synes dette var hensigtsmæssigt, da
Park & Natur sandsynligvis også skulle være med til at vurdere ansøgningen.
Kommenteringen fra Park & Natur er imidlertid et forslag om, at skråningerne tilsås med
nogle nye frøblandinger, som Park & Natur netop er blevet færdig med at sammensætte.
Nogle af de andre delelementer i projektet foreslås også ændret – dog i mindre omfang.
Projektet skal jo udelukkende etableres på kommunale vejarealer, hvorfor Park & Naturs
mening jo er meget tungvejende, så arbejdsgruppen er noget forvirret. Der er ikke tid til
at rette projektmaterialet radikalt, så den indsendte ansøgning bliver meget ”fluffy”, idet
vi jo faktisk ikke kan skrive, hvad der skal udføres. Der ansøges om kr. 400.000. D. 15.
december 2017 meddeles støtte på kr. 350.000.
24. januar 2018 afholdes 1. projektmøde med landdistriktskonsulent, parkforvalter og arbejdsgruppe, hvor det aftales at gå ”all in” med Anne Brandts projekt. Stort set uden ændringer. Siden er der afholdt flere møder, hvor også en blomstrende buske-træ-løsning er
blevet drøftet indgående.
Arbejdsgruppen er ikke i tvivl om, at Anne Brandts projekt vil gøre Vokslev smukkere,
men forudsætningen for at det lykkedes, er at de 200 små bede bliver passet indtil planterne får sig godt etableret. Bedene skal holdes fri for ukrudt de først to år, indtil blomsterblandingerne har etableret sig og begynder at blomstre. Bedene gås efter 2-3 gange
det 3. år, hvorefter de fremover skal klare sig selv.
Et sådant projekt er - så vidt vides - aldrig forsøgt gennemført før i Danmark, og vil sandsynligvis medføre at der igen kommer fokus på Vokslev. Hvorfor er det nødvendigt? Vi har
meget andet at give os til. Det er nødvendigt, fordi positive historier om projekter og
sammenholdet i Vokslev, vil øge interessen for at flytte til Vokslev. Selvom det måske ikke ligefrem får indbyggertallet at stige, så vil det betyde, at der heller ikke står tomme
huse i byen og signalerer forfald og nedslidning. Med flere børnefamilier i byen, kan elevtallet på skolen og medlemstallet i idrætsforeningen fastholdes eller måske øges.
Arbejdsgruppen appellerer derfor til alle i Vokslev om at give et nap med pasningen, da
de blomstrende skråninger jo bliver til glæde og gavn for os alle sammen på flere måder.
Der vil i den nærmeste fremtid blive indkaldt til orienteringsmøde i Forsamlingshuset omkring projektet. Arbejdsgruppen vil forsøge at få landskabsarkitekt Anne Brandt til at deltage i mødet også.
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Velkomstgave til nye indbyggere
Vokslev Samråd vil fremover gerne sige ordentlig velkommen til nye indbyggere i vores
område med en lille indflyttergave. Gaven vil består af lidt mundgodt eventuelt sammen
med lidt information omkring lokale foreninger, institutioner, virksomheder etc. i byen.
Samrådsbestyrelsen har i mange år snakket om dette. Hvis vi vil noget med sammenholdet i Vokslev, så tror vi, at det er vigtigt at få tilflytterne til at føle sig velkommen allerede
fra starten.
Samrådsbesøget udelukker ikke at naboerne stadigvæk kan banke på og sige hej.

Såfremt du har kendskab til nye beboere i din nærområde, så
giv Samrådet besked på post@vokslevnet.dk eller ring til et bestyrelsesmedlem - så sørger vi for at aflægge tilflytterne et lille
visit.

Hellere 10 ens meddelelser end slet ingen

Børnehaven Asketræet

Samme gode kvalitet i ny indpakning
Før sommerferien 2017 var der 16
børn i børnehaven i Vokslev. På det
tidspunkt var alting som det plejede; navnet var ”Vokslev Friskole &
Børnehave”; dygtige og vellidte pædagoger etc.
I august startede skolerne op igen
og 8 børn forlod børnehaven – 5 af
dem for at starte på Vokslev Friskole og 3 børn startede i henholdsvis
Nibe og Bislev. Desværre kom der
ikke automatisk 8 nye børn til børnehaven…
I løbet af efteråret stoppede yderligere 2 børn, så børnetallet var helt
nede på 6 børn i november og december, hvilket selvfølgelig var kritisk.
I forsøget på at stoppe denne udvikling blev det besluttet, at børnehaven skal fremstå
mere som den selvstændige institution, den i dagligdagen rent faktisk er. Derfor nyt navn
og ny hjemmeside: www.bornehavenasketraet.dk

Samme gode kvalitet i ny indpakning
Børnehaven i Vokslev har eksisteret siden 30. september 2008. Henover 2018 vil der være mellem 7 og 13 børn i børnehaven, og der er plads til flere. Til september skal børnehaven fejre 10 års jubilæum og det kunne være fint at have samme børnetal, som da vi
startede for 10 år siden – Nemlig 15 børn. (I skrivende stund er vi 13 til den tid).
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Børnehaven Asketræet bygger på 4 hjørnesten:
Natur og udeliv

Vi bruger den dejlige natur i vores nærmiljø i stor grad,
samt arbejder med ”Fra jord til bord”.

Kropslighed

Vi bruger friskolens hal til leg og bevægelse samt laver
børneyoga.

Musik

Vi arbejder med musik som en vigtig del af hverdagen
og besøger skolens musiklokale en gang om ugen, hvor
vi leger, danser og synger med skolens musiklærer.

Sproglig opmærksomhed

Vi har dagligt stort fokus på sprogligheden

Børnehaven har tilknyttet 3 faste pædagoger, der bliver suppleret af en løst tilknyttet pædagog. Normeringen er derfor særlig god hos os, og det giver netop muligheden for nærvær og tryghed for barnet.
Børnene ses både som en gruppe og som opdelt i aldersgrupper med hver deres kontaktpædagog, der hele tiden arbejder med det enkelte barns kompetencer. Alle tre pædagoger er selvfølgelig en enhed, men man ved altid, hvem der har ekstra øje for ens barn.
Børnene har en nem overgang fra børnehave til skole via vores arbejde med Miniskolen,
der starter op ved nytår for de børn, der skal i skole til sommer. Vi har fortsat vores udgangspunkt i børnehaven, mens vi besøger skoledelen i større og større grad i løbet af
året, så de kommende skolebørn vænner sig til at være blandt andre skolebørn.
Det er vigtigt at understrege, at man ikke skal vælge Vokslev Friskole efter børnehaven.
Det er op til den enkelte, om man vælger skole i Vokslev, Nibe, Bislev, Øster Hornum eller
andre steder. Vokslev Friskole er et oplagt valg, synes vi, men det er ikke et krav.
Vi er en del af hele Vokslev Friskoles arbejde med børn og vi har derfor også tilgang til
skolens mange muligheder, som eksempelvis hallen, musiklokale og billedkunst.

Aftenskole i Vokslev?
LAK - Landsbyerne i Aalborg Kommune har længe presset på for at få aftenskoleundervisning ud i landdistriktet, og nu har Aalborg Kommune vedtaget et forhøjet tilskud til
aftenskoleundervisning i landdistriktet, så et kursus kan etableres med kun 5 deltagere.
Vokslev Samråd og Vokslev Forsamlingshus deltog i et orienteringsmøde i St. Restrup
omkring dette. St. Restrup kunne fortælle, at de stort set havde aftenskolekurser alle
ugens hverdage i deres forsamlingshus, og at dette gav et godt økonomisk supplement
til forsamlingshusets drift.
En aftenskole betaler et fast beløb på ca. kr. 120,- pr undervisningstime for lokaleleje,
så når St. Restrup har 15 undervisningstimer om ugen, giver det ca. kr. 7.000 om måneden i lejeindtægt. Det er virkelig noget, der kan mærkes i et stramt budget.
På mødet deltog de 5 store aftenskoler - AOF, FOF, Den Rytmiske, Fokus og Aalborg Aftenskole, og de var alle ivrige efter at oprette kurser i landdistriktet.
Så har du lyst til at deltage på et aftenskolehold i Vokslev, så kontakt en af aftenskolerne, Forsamlingshuset eller Samrådet. Synes aftenskolen om dit kursusforslag, så annoncerer aftenskolen dit kursus sammen med alle de mange andre kurser i deres blade og
på deres hjemmeside. Bevægelseskurser er meget populære i landdistriktet.
Du kan eventuelt selv komme med en underviser (løn ca. kr. 300, - pr. undervisningstime) eller du kan bede aftenskolen skaffe en egnet underviser.

Få bedre helbred eller hjerne - bliv byens nye stjerne
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Vokslev Friskole
Tryghed, Fællesskab og Faglighed
Fællesskabet lever gennem vores fælles oplevelser. Måske er det ikke engang alle børnene, der ved, at det er fællesskab, de oplever, når vi synger morgensang, holder Fællestime, har morgenbånd, bruger makkerordning, har undervisning på tværs af klassetrin eller holder fastelavnsfest.
For børnene er det bare helt naturligt, hvilket er en succes i sig selv. Fornyeligt har vi også holdt fælles projektuge, hvor de ældste elever skrev projekter individuelt eller i grupper. De mellemste elever arbejdede med Gys & Gru i form af filmproduktion og de yngste
klasser arbejdede med alt muligt fra ”mad til masker” under temaet ”Mexico”. En levende
uge hvor faglighed og fællesskab får et boost og går hånd i hånd.

Ny midlertidig skoleleder – Per Lyngbjerg-Andersen
Skolens leder gennem næsten 3 år, Jesper Goos, sagde desværre op til udgangen af januar 2018. Jesper søgte nye udfordringer udenfor skoleverdenen.
Det lykkedes hurtigt at finde en midlertidig erstatning for Jesper, idet skolen ansatte Per
Lyngbjerg-Andersen som konstitueret skoleleder fra udgangen af januar. Per er en erfaren
herre med mere end 30 års erfaring som skoleleder; heraf over 20 år i spidsen for Skipper
Clement skolen i Aalborg.
Det var vigtigt, at finde en midlertidig løsning, så skolens dagligdag kunne fortsætte uden
nævneværdige ændringer for både børn og ansatte. Samtidig giver det tid og ro til at finde en permanent afløser for Jesper Goos. Det arbejder pågår nu, og der har allerede været to interesserede forbi og besøge vores skole - så det bliver spændende, hvem der vil
være med til at føre skolen ud i fremtiden.
Den kommende leder vil kunne se frem til en hverdag med (pt.) 71 glade skolebørn, der
trives med deres lærere og pædagoger. Derudover vil han/hun få glæde af at opleve et
fællesskab, der udover børn og ansatte også rummer en engageret forældregruppe, der
bakker op i tykt og tyndt. Eksempelvis holder vi fast i mange af traditionerne fra skolens
start i 1991, hvor arbejdslørdag er én af dem. Undrer du dig over et mylder af mennesker
d. 14. april, så er det blot fordi forældre, børn og ansatte er ved at ”shine” skolen op.
Hvad går vi i møde frem mod sommeren? Der venter både teatertur for de yngste, lejrskole for alle, (udlandstur for de ældste?), eksamener, dimissionsfest med forårskoncert
m.m.. Og helt uden at lægge pres på de ældste klasser, bliver det nu spændende, om vores dygtige elever kan levere så flotte eksamenskarakterer som hidtil.
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Billeder fra skolens fastelavnsfest 2018. Til daglig ser de lidt mere ”normale” ud.

Ny Jiu-jitsu-klub Vox13
Morten Thøgersen, Klæstrupvej har i januar 2018 startet foreningen Vox13, hvor man
træner brasiliansk Jiu-Jitsu. Morten har trænet Jiu-Jitsu i Aalborg gennem 17 år.
Træningen foregår i Vokslev Forsamlingshus. Mandag og onsdag er der træning for børn
10-15 år kl. 15:30-16:30 og voksne kl. 16:30–17:30. Fredag er der fællestræning.
Pt. har foreningen 7 børn og 6 voksne udøvere. Dette uden at annoncere overhovedet, så
Morten er sikker på at foreningen har 30 medlemmer inden årets udgang. Ifølge Morten
har foreningens dygtige bestyrelse dog lidt lavere forventninger.
Vox13 har hårdt brug for nye måtter, som koster i alt kr. 21.500. Aalborg Kommunes Fritidsafdeling har tilbudt at finansiere halvdelen, hvorfor Morten oprettede en Facebookindsamling. På bare 4 DAGE er der via Facebook og Mobilepay sponsoreret kr. 11.500.
Den overvældende opbakning gør Morten total stum - men meget taknemlig. Der er tilsyneladende et stort behov for kampsport i Vokslev.

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

Højst mærkelig er denne
annonceplads ledig.
Vil du støtte det lokale
foreningsarbejde, så kontakt
leohelmer@mail.dk
eller ring 22 87 71 70

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

