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Stor AKAStor AKA--støtte til Vokslevstøtte til Vokslev  

Til årets sidste ansøgningsrunde til AKA (Aalborg Kommunes Aktionspulje) havde Vokslev 

hele 4 ansøgninger med, og alle ansøgninger blev imødekommet.  

1. Vokslev Forsamlingshus fik kr. 11.108 til indkøb 

af nye borde, så man kunne undgå de eksisteren-
de træborde, som jo bekendt er meget tunge. Der 
er indkøbt både lange og korte borde, så der er 

rigtig mange bordopstillinger er mulig.  

2. Vokslev Samråd fik kr. 10.000 til indkøb af en 

Brenderup trailer for transport af flagstænger. 
Traileren er faktisk beregnet til kano/kajakker, 
men, og det er en stor vogn med en totalvægt på 

750 kg, hvorfor vi desværre også skal betale lidt i 
vægtafgift.  

Albert F. Andersen har indtil nu stillet sin gamle 
trailer gratis til rådighed, men nu var det på tide 
at Samrådet fik sin egen.  

3. Vokslev Samråd fik kr. 7.200 til indkøb af et regn-
skabsprogram - Conventus - som er udviklet af 

DGI specielt til idrætsforeninger. Vokslev Samråd 
agter imidlertid at anvende en udvidet udgave, 

som er udviklet til idrætsforeninger med flere 
selvstændige underafdelinger.  

Regnskabsprogrammet har tilkoblet en betalings-

portal, så holdtilmeldinger og kontingentopkræv-
ninger kan ske over internettet.  

Støtten er givet under forudsætning af at Vokslev 
Samråd udarbejder en evaluering på, om pro-
grammet kan anvendes som forudsat til andre 

landsbyer i Aalborg Kommune.  

4. Vokslev Samråd fik kr. 9.500 til etablering af ge-

lænder ved terræntrappen fra pumpehuset op til 
Kultur- og Naturstien ved Hobrovej. Det er en 
stejl og ujævn trappe, så vi har fået en anmod-

ning om at montere et sådant gelænder.  

I alt blev der således kr. 37.808 i tilskud til Vokslev.  

Det er første gang, en landsby har så mange ansøgnin-
ger med i samme AKA-runde, og det udløste stor mor-
skab at sende samrådsformanden (som jo sidder i ind-

stillingsudvalget) udenfor døren, hver gang en ansøg-
ning fra Vokslev skulle behandles.  

 



SIDE 2 

Glæden var stor hos for-

mand Poul Erik Christensen, 
Vokslev IF, da MB Landbrug 

I/S henvendte sig for at til-
byde Vokslev IF et sponsorat 
på kr. 5.000.  

Landbruget havde fået en 
henvendelse fra en ikke lokal 

forening om et sponsorat,  
men MB Landbrug mente at 
det var vigtigere at støtte en 

lokal forening, hvorfor man 
sagde nej tak, og i stedet 

henvendte sig til Vokslev IF.   

Poul Erik Christensen er 
selvfølgelig meget taknemlig 

over denne tankegang, og 
siger, at de dejlige penge vil 

blive anvendt til nye gymna-
stikredskaber.  

Men for Poul Erik Christensen ligger der lige så stor værdi i anerkendelsen fra MB Land-

brug. Som leder i en frivillig forening, kommer man en gang imellem til at spekulere på, 
om man overhovedet gør en forskel, men når Mikkel og Bjarne uopfordret gør sådan no-
get her, så må de jo synes, at det arbejde der ydes i Vokslev IF, på en eller anden måde 

er værdifuldt.    

Vokslev IF takker derfor MB Landbrug I/S for sponsoratet, som varmer både i baglommen 

og omkring hjertet.  

Lokal opbakning til Vokslev IFLokal opbakning til Vokslev IF  

Overtagelsesproblemer Huul MølleOvertagelsesproblemer Huul Mølle  

Huul Møllelaug har som bekendt arbejdet længe på dels et køb af møllebygningen, og dels 

en 50-årige lejekontrakt af grunden. Desværre ringede møllelaugets advokat lige inden 
generalforsamlingen skulle godkende overtagelsen og vedtægtsændringerne, og fortalte 

at der forelå en højesteretsdom, som sagde at en sådan udstykningsmåde ikke var lovlig, 

når der var tale om en eksisterende bygning.  

Dette kom selvfølgelig som et chok for bestyrelsen, da alle juridiske dokumenter allerede 

var udarbejdet og lå klar til tinglysning. Huul Møllelaug og ejerne er nu nødsaget til at 

indlede en den udmatrikulering, som man ellers gerne ville undgå.  

En sådan udmatrikulering betyder nemlig, at det nye grundstykke skal have vejadgang.  

En sådan vejadgang kan ikke umiddelbart etableres, da den del af Huulmøllevej, som går 

ind igennem gården, til alles overraskelse aldrig er blevet tinglyst som offentlig vej.  

Denne tinglysning skal derfor allerførst på plads, men der skal også indhentes dispensati-

on fra bygningsreglementet, fordi møllebygningen ligger tættere end 5 m fra beboelses-
bygningen, ligesom der skal søges om dispensation for etablering af parkeringspladser på 

grunden til besøgene.  

Efter to måneders ”liggetid” er kommunen netop begyndt at sagsbehandle ansøgningen.   

 

Mikkel og Bjarne Buus Jensen, MB Landbrug I/S (tv) og 

formand Poul Erik Christensen, Vokslev Idrætsforening 



SIDE 3 

 Lad os få fiberbredbånd til Vokslev   

I flere forskellige byer rundt om Vokslev etableres der bredbåndsnet, men HEF / Bredbånd 

Nord kan ikke sige, hvornår der kommer fiberbredbånd til Vokslev - ikke andet end, at det 
nok ikke blive i den nærmeste fremtid.  

Vokslev ligger meget uheldigt placeret i forhold til bredbåndsnettet. Øster Hornum har al-
lerede fået fiberbredbånd - der er ikke andre byer i vore umiddelbar nærheden, som kun-
ne øget kundegrundlaget til Bredbånd Nord  -  kundegrundlaget alene i Vokslev og omegn 

er ikke særlig stor - men det er afstanden desværre til gengæld imellem de potentielle 
kunder. Det er derfor rimelig indlysende, at Bredbånd Nord ikke har en særlig stor interes-

se i at investere en masse penge i vores område, da det vil vare alt for længe de er tjent 
hjem igen. Sådan er det jo, når man satser på markedskræfterne alene.  

Om ganske få år, vil det være umuligt 

at sælge vores huse, da ingen vil bo 
et sted uden ordentlig internetdæk-

ning. Bredbånd Nord siger at jo flere 
interessetilkendegivelser de får, jo 
hurtigere vil der komme bredbånd til 

Vokslev. Lad os derfor vise dem, at 
der er en massiv interesse i og om-

kring Vokslev for at få installeret fi-
berbredbånd. Gå derfor ind på  

www.bredbaandnord.dk  

Klik på symbolet ”Vis interesse” ne-
derste på siden. På den efterfølgende 

side, kan du indtaste din adresse i det 
sorte søgefelt (1). Tryk ”Søg” (2) 

hvorefter du sandsynligvis får at vide, at du kan få DSL. Det er den dårlige forbindelse du 
allerede har.  

Udfyld skemaet med navn, adresse (3)og tryk på ”send” (4). Du har hverken sagt ja eller 

købt noget som helst. Du har blot til-
kendegivet, at du er interesseret i fi-

berbredbånd. Du kan senere sige nej 
tak, hvis tilslutningsprisen skulle vise 
sig at blive for høj.  

Når du har trykket ”send”, dukker der 
en side op med  ”Tak for din interes-

se”, ligesom Bredbånd Nord også sen-
der dig en mail med tak, men desvær-
re ingen løfter om fiberbredbånd.   

Ovenstående gennemgang er selvføl-
gelig håbløs detaljeret for de edb-

kyndige, men det er for at være sikker 
på at alle kan / tør vise deres interes-
se. Jo flere vi er - jo bedre.    

På siden vist til venstre har du i øvrigt 
også mulighed for at teste din inter-

nethastighed. Hvis du har mere end 
2,0/1,0 Mbit i download/upload, så er 
du en af de heldige. 
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Hobrovej 61 
Telefon : 
Telefax :  
Internet: 
E-mail: 

9240 Nibe 
98 35 17 29 
98 35 17 25 

www.vokslev.dk 
info@vokslev.dk 

Automester Sørensen 
v/ Torben Sørensen 
Jacob Petersens Vej 5 
9240 Nibe 
Tlf.: 98 35 00 99   Mobil: 20 91 12 02  

Kastetvej 21a - 9000 Aalborg 
Tlf. 96 31 71 11 - www.kaai.dk 

Rostrup Maskinstation 
K. &  J. Søndergaard 

Rodstrupvej 22 

tlf. 98 35 17 03 
presning af rundballer 

minibig & bigballer 
wrapballer samt skårlægning 

Støt vores sponsorer - de støtter Vokslev 

KILL SCAN 
SKADEDYRSKONTROL 

Martin Laustsen        Jan Skov Jensen 

29 65 51 27           31 17 00 11 
mail@scan-kill.dk  -  www.scan-kill.dk 

Skadedyrsbekæmpelse  

mus, rotter, hvepse mm. 

Myrebehandling med garanti for hele 2014  

kun kr. 1.495,00 incl. moms  

 

Denne billige annonceplads  
er netop blevet ledig 

   
Har du lyst til at støtte udgivelsen af  

VokslevBladet og det frivillige arbejde i 
Vokslev Samråd  

 
så kontakt  Leo Helmer 22 87 71 70 

eller leohelmer@mail.dk 

 



DANMARKS DYBESTE HEMMELIGHED 

UCENSURERET! 
 

Foredrag om REGAN VEST bunkeren i Rold Skov. A�oldes af forfa�erne �l bogen  

bl.a. Poul Holt Pedersen: 
 

”Danmarks dybeste hemmelighed.  

REGAN VEST – regeringens og kongehusets atombunker” 
 

Bogen er pt. en af de bedst sælgende fagbøger i Danmark. 
 

Foredraget a�oldes onsdag den 9. april  

på Vokslev Friskole kl. 19 – ca. 21 
 

Tilmelding på 

vfstoe�eforening@gmail.com 
 

Pris: 100,- kr. inkl. kaffe og kage 
 

Arrangør: Stø�eforeningen for Vokslev Friskole og Børnehave 

I samarbejde med Vokslev Samråd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddrag fra bogens bagside: 

Skjult for offentligheden og landets 6ender opførte de danske myndigheder i 1960’erne en atombunker, som skulle 

rumme regeringen, kongehuset, forsvarschefen og de ledende embedsmænd fra centraladministra�onen under      

3. verdenskrig. 

Anlægget – kaldet REGAN VEST – er dybt begravet 60 meter under jorden i Nordjylland. 

Konstruk�onen indeholder næsten to kilometer gange, tunneler og skakter samt 160 rum �l 350 personer. Det er 

bygget �l at kunne klare en atomkrig, rumme forsyninger �l adskillige ugers ophold, har egen vand- og elforsyning, 

hospital, radiosta�on og konferencefaciliteter. 

Med udgangspunkt i REGAN VEST beskrives for første gang den samlede historie om hvorfra og hvordan regeringen, 

civil-regionerne og kommunerne kunne føre Danmark gennem en na�onal krise eller 3. verdenskrig. Bunkerne – og 

meget store dele af den civile beredskabsplanlægning – har hid�l været holdt usynlig og ukendt for de fleste. 
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Fællesspisning Fællesspisning   

Fredag d. 28. marts 2014 kl. 18.00 
i Vokslev Forsamlingshus  

 

Vi gør det lidt nemmere 
Førhen skulle man bestille forret, hovedret og dessert  
men da langt de fleste alligevel ønskede hele menuen 

så får alle denne gang automatisk alle 3 retter  
 

MENU 
Suppe, steg og is - på utraditionel vis 

Hele menuen – 3 retter  
Voksne kr. 75,00 – Børn (u. 12 år) kr. 50,00 

 
Tilmelding: irmachristensen@dlgmail.dk -  98 35 30 12 - 22 26 17 09 

senest d. 25. marts 2014 
 

Efter fællesspisning ca. kl. 20.00 er der  
 

Generalforsamling Vokslev Forsamlingshus 
 

Alle er velkommen til fællesspisningen. Man be-
høver ikke at deltage i Generalforsamlingen   

Menuen er stadigvæk under planlægning - så billederne er uden ansvar  


