TYLSTRUP SAMRÅD
V/ FORMAND Lone Sudergaard

Referat, ”årsmøde”
Mandag den 28. februar 2022 kl. 19:00 i Tylstrup Hallens cafeteria.
Til stede: Anker Broen, Morten W.M. Poulsen, Dan Jensen, Josefine Bækgaard, Niels
Hedermann, Finn Kier-Hansen, Jeanette Bækgaard
Afbud: Lone Sudergaard, Majken Johannesson

Dagsorden

1.
Valg af dirigent
Dan Jensen blev valgt med applaus.
2.
Forretningsudvalgets beretning v/Lone Sudergaard
Se bilag.
Beretningen blev godkendt.
3.
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse v/Jeanette Bækgaard.
Se bilag.
Gennemgået og godkendt. Både regnskab og budget.
4.
Valg til forretningsudvalget og suppleanter, jf. §4 A
●
Forretningsudvalgsmedlemmerne er på valg på skift hvert andet år. I år er
følgende på valg:
Jeanette Bækgaard (Tylstrup hallen), villig til genvalg
Lone Sudergaard (erhvervsforeningen), villig til genvalg
Anker Broen (Brændskov venner), villig til genvalg
Valgt uden modkandidater
5.

Valg af bilagskontrolant og suppleanter, jf. §4 A

●
Der vælges 2 bilagskontrolanter, som er på valg på skift hvert andet år.
Birdie Christiansen på valg. – modtager gerne genvalg.
Birdie valgt uden modkandidat.
Suppleanter på valg er
Josephine Bækgaard (Ungdomsklubben), villig til genvalg
Majken Johanneson (Ajstrup beboerforening), villig til genvalg
Valgt uden modkandidat
6.

Indkomne forslag.

Ingen forslag indkommet.
7.
Eventuelt
Intet noteret

Således refereret Finn Kier-Hansen

Tylstrup Samråd
Formandens beretning 2021
Tylstrup Samråd er jo en sammenslutning af alle foreningerne her i vores dejlige by og omegn – herunder Ajstrup og
Brændskov. Vi forsøger i Samrådet at lytte til alle og opfylde flest mulige ønsker.
Vi har et godt samarbejde med alle foreningerne, samt et super godt samarbejde med Aalborg Kommunes
Landdistriktsgruppe.
Vi er også stadig en del af samarbejdet i landsbyklyngen rundt om hammer bakker – ROHB

2021 har været et travlt år på trods af Corona forstyrrelser.
Vi har året igennem haft mange bolde i luften.
BYSKOV
I året 2021 har vi endelig kunne holde indvielse af Tylstrup Byskov med rød snor og besøg af Jane Tange fra
Landdistriktsgruppen, samt rådmand Mads Duedahl. Skolen deltog og viste stolt deres projekt med QR koder frem.
Esben Buch Naturvejleder har også været forbi byskoven, men vandring og fortælling om skoven og dyrene. Der var
mulighed for at lave fuglekasser og insekthoteller.
Som jeg hører ude i byen, er der mange der har stor glæde af det nye område, det er så dejligt. Vi skal alle være med
til at passe på og værne om de ting vi har i byen.
Ultvedsøerne
Ude ved Ultvedsøerne er der kommet solceller på taget af bålhytten, således at der er vågelys i hytten, samt usb stik
i shelterne
Der er kommet vandforsyning – således det er muligt at få en tår at drikke, skylle hænder osv.
Der er lavet mulighed for mobilepay for tilskud til det vand man bruger, Borgerforeningen har overtaget vandposten
på deres budget. Det er vi glade for.
Ligesom Tylstrup Erhvervsforening har overtaget samrådets udgift til Indblik bladet. Tak for det.
Vi i samrådet skal passe på ikke at få for mange faste udgifter, det begrænser os i forhold til medfinansieringer til
løbende projekter.
Musik
Vi har afholdt et super arrangement med musik på Luneborgvej. Det var et lokal band og god lokal opbakning.
Vejret var fantastisk, men vi blev dog forstyrret af en fodboldkamp. Måske vi skulle prøve igen.
Foredrag
Vi har også haft Bonderøven på besøg til foredrag på kroen – billetterne var revet væk.
Stor tak for alt den opbakning der er når vi holder arrangementer – det betyder meget.
Hundeskov
Vi har snakket blandt andet om en mulig Hundeskov – det har været umuligt at holde opstartsmøde pga. covid 19 –
men nu sker det - der er møde nu onsdag 2/3 kl. 19.
Cykelbane
Der har været arbejdet på en cykel – teknik bane på den grønne plæne ved Brugsen. De planer er ændret til at den
kan lægge for enden af Hallens P plads. Det er Aalborg Kommunes ønske at den skal etableres der.

Den grønne plæne
Så kan der til gengæld i samarbejde med Borgerforeningen og Aalborg kommune park og natur etableres et nyt
lækkert naturparkområde på den grønne plæne. Det bliver med forskellige inddelinger og uderum. Med plads til
fremtidens ønsker om evt. svævebane, legeplads eller andet. Det er Aalborg kommune der står bag tegninger og
udførelse af planerne.
I rundkørslerne skal der også gerne komme mere liv med blomster.
Anlægget
Vores Skønne geder trives. Birgit gør det så godt som gedepasser og hun har taget dem med på vinterferie hos
hendes arbejdsgiver Rasmus. De forventes tilbage omkring påske.
Der er søgt og bevilliget penge til nye borde bænkesæt
Middelalder dage
Middelalder dage 20-22/5-2022 – Her er Tylstrup Samråd tovholder på projektet. Det lykkedes kun med godt
samarbejde med foreningerne i byen.
Byggegrunde
Byggegrundene i Tylstrup Parken – prisen er sat ned – og nu må vi igen gøre et forsøg på at få nogen til at bygge og
bo i vores by.
Trinbræt
Trinbræt – vi har arbejdet på et skriv til avis og politikere, som vi nu er klar til at sende ud.
Fremtiden
Der har i samarbejde med Aalborg kommune været nogle møder om udviklingen af Tylstrup. Landdistriktsgruppen
ser ikke at vi har brug for at de kommer med en plan, de vil hellere hjælpe os med de ting vi selv ser muligheder i.

Vi arbejder videre med at nyde byen og faciliteter der allerede er her, samt at udvikle på nye tiltag.

Jeg vil gerne sige tak for det gode samarbejde i udvalget, det er altid en fornøjelse at mødes med jer

Lone Sudergaard

Trinbræt til Tylstrup

I Aalborg kommunes budget 2022 er afsat 15 millioner kroner til medfinansiering af
et trinbræt i Tylstrup, Sulsted eller Vestbjerg.
Tylstrup samråd ønsker at pege på Tylstrup som den optimale placering af dette
trinbræt.
Et trinbræt i Tylstrup vil på afgørende vis sætte gang i udviklingen i den nordligste
del af Aalborg kommune. Udviklingsmulighederne i Tylstrup er åbenlyse.

Udviklingen nord for Aalborg kommune
Lige nord for Tylstrup, i Brønderslev, er der stor efterspørgsel på erhvervsgrunde.
Brønderslev kommune udvikler netop nu et nyt erhvervsområde på 10 hektar syd
byen blot cirka seks kilometer nord for Tylstrup. En produktionsvirksomhed med 30
ansatte er i færd med at etablere sig i Brønderslev. Der er adskillige lignende tilfælde
igennem de senere år, hvor virksomheder har valgt Brønderslev på grund af gunstrig
placering i forhold til motorvej E39.

Udviklingen i den nordlige del af Aalborg kommune
Aalborg Kommune bør udnytte de tilsvarende muligheder i området ved Tylstrup.
Landsbyens placering tæt ved motorvej med både nordlig og sydlig fra- og tilkørsel
skaber et godt grundlag for erhvervsudvikling
Et nyt trinbræt vil ikke alene understøtte erhvervsudviklingen. Det vil også gøre det
langt mere attraktivt at flytte til byen og få glæde af de gode rammer for et godt
familieliv, som byen byder på.
Unge og ældre vil få stor glæde af togstop i Tylstrup. Uddannelsessøgende unge får
afkortet transporttiden, hvilket vil have stor betydning, så de kan få mere tid til at
prioritere deres fritidsinteresser. De ældre vil eksempelvis nemmere kunne deltage i
kulturelle arrangementer.

Boost for turismen og friluftsliv i området
Turister særligt fra vestkystområdet vil også få stor glæde af gode parkeringsmuligheder og trinbræt i Tylstrup. Det ville gavne Aalborgs turistattraktioner,
kulturliv og spisesteder, når det bliver nemmere at komme ind til centrum uden bilen.
Borgere, der bor i Aalborg, vil nemmere kunne snuppe cyklen med i toget og tage ud
i naturen. Der er fine cykelruter i og omkring Tylstrup.

Gode parkeringsmuligheder, optimal placering, stort passagergrundlag
Parkeringsforholdene er særdeles gunstige for et trinbræt i Tylstrup. Ved Tylstrup
Hallen, blot 100 meter fra en mulig placering af trinbrættet, findes cirka 100
parkeringspladser. Det vil billiggøre etableringen af trinbrættet.

I Tylstrup er der boligområder både øst og vest for jernbanen. Det bidrager sammen
med etablering af et erhvervsområde i umiddelbar nærhed af jernbane og trinbræt til
at styrke passagergrundlaget for togdriften.

Samrådets vurdering af andre placeringer
Tylstrup samråds vurderer, at det giver mindre mening at etablere et trinbræt i
Sulsted. Her er ikke mulighed for tilkørsel og frakørsel til motorvejen. Et trinbræt
ville ikke understøtte mulighed for at parkere bilen og tage toget den sidste del af
rejsen. Det vil påvirke de miljømæssige gevinster ved et trinbræt i negativ retning.
Et trinbræt i Vestbjerg, med den placering banen har i forhold til Vestbjerg, må som
udgangspunkt være udelukket. Tylstrup samråd vurderer, at en ”Vestbjergplacering”
primært vil gavne borgere fra Jammerbugt kommune.

Tylstrup samråd lover engagement …
Samrådet i Tylstrup vil rigtig gerne bidrage med yderligere indspark til de kommende
drøftelser om placering af et kommende trinbræt, ligesom samrådet glæder sig til at
tage del i projektering og etableringen af et trinbræt.
Samrådet ønsker afslutningsvis at sende et klart signal om, at Tylstrup er det seriøse
og gode valg af placering af et nyt trinbræt.

