
Tylstrup Samråd 
 
Referat fra forretningsudvalgsmøde d. 8-6-2021 kl. 19.00  
 
Til stede: Anita Lilholt, Morten W.M. Poulsen (tylstrupborgerforening@hotmail.com), Jeanette Bækgaard, 
Lone Sudergaard, Finn Kier-Hansen 
 
Fraværende: repræsentant fra TUI, repræsentant fra Brændskov, repræsentant fra Ajstrup, repræsentant 
fra pensionistforeningen, repræsentant for ungdomsklubben 
 
Referent: Finn Kier-Hansen 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referat godkendt. Referater gøres fremadrettet tilgængelig på hjemmesiden. 
 

2. Konstituering  
Formand: Lone 
Næstformand: Anita 
Kasserer: Jeanette 
Sekretær: Finn 
 
 

3. Økonomi v. Jeanette 
Der er indgået 15.000 kr. driftstilskud. 
Der er indgået 36.600 kr. til projekt solceller på shelter og bålhytte ved søerne. 
 

4. Nyt fra Ajstrup 
Intet nyt … 
 

5. Nyt fra Brændskov 
Intet nyt … 
 

6. Nyt fra Borgerforeningen 
Sankt Hans er lige rundt om hjørnet. Der informeres om arrangementet i Vodskov avis og på hjemmeside. 
Der er planer om et fiskedagsarrangement den 8.8.  
Der er aftalt indsamling af haveaffald på markedspladsen til senere afbrænding ved Skt. Hans 
Borgerforeningen dækker op til 5.000 kr. vandudgifter ved shelteren. Der opfordres til at betale for 
vandforbrug via MobilePay. 
 

7. Tylstrup byskov – arrangement  
Man håber fortsat at lave en officiel åbning den 17. juni med deltagelse af rådmand, 5. kl. fra skolen med 
mere.  
 

8. LAK v/ Jeanette 
Torsdag d. 10.8. holdes der fysisk møde for første gang i umindelige tider. Der er blandt andet noget med 
landsbyskoler i spil. 
Der arbejdes med kommunale budget. 
 

9. ROHB v/ Lone 



Rundt Om Hammer Bakker: Det er meget hammer bakker nært, så derfor er det nogle gange lidt fjernt. 
Der er blandt andet blevet peget på strategisk gode cykelstietablering mellem Vodskov og Vestbjerg. 
Der arbejdes på flere mødesteder inde i Hammer Bakker. 
Der laves også naturarrangementer.  
 
 

10. Opdatering af hjemmeside 
Finn kikker lidt på opdatering 
 

11. Trinbræt – byggegrunde – Solgården  
Der arbejdes ivrigt med projekt trinbræt. 
Byggegrunde: kommunen skal presses på prisen for grunde i Tylstrup Parken. Forsøg at finde ud, hvad en 
grund egentlig skal koste.  
Solgården: Der arbejdes på at sikre Solgårdens fremtidige gunstige udvikling. Der er ikke nogle kendte 
trusler. 
 

12. Middelalderdage  - kender vi dato for borgermøde ? 
Der er borgermøde den 16. juni om Middelalderdagene 
 

13. Igangværende projekter –  
Vand ved søerne – Jeanette. Næsten afsluttet. 
Hundeskov – Finn. Der satses på et møde lige efter sommerferien. 
Solceller ved Søerne – Lone Det er bestilt. 

 
 

14. Kommende projekter 
Musik: Der er søgt penge til en koncert 3. juli ved søerne.  
Cykelbane: Lone præsenterede ideen om en cykelbane ved hallen. Samrådet bakker op om projektet. 

 
 

15. Næste møde  
Næste møde tirsdag den 31. august kl. 19. Kommende møder holdes sidste tirsdag i alle måneder fraregnet 
juni, juli og december. 
 

16. Evt. 
Ib Grønbech kommer til open by night 
Etablering af musikarrangement i Tylstrup. Der arbejdes på at lave en sommerkoncert til afholdes ved 
Ultvedsøerne. 
Der arbejdes med at udsætte flere fisk i Ultvedsøerne. Torsten Kristiansen og Andreas Kier-Hansen er 
”konsulenter” på dette. 

 


