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Kunst til VokslevKunst til Vokslev  

Ansøgningsbestemmelserne i den kommunale AKA-pulje (Aalborg Kommunes Aktions-

gruppe) blev i foråret 2015 strammet, således at landdistriktsafdelingen ikke længere 

skulle indhente manglende bilag hos ansøgerne, og i efteråret blev der indført et elektro-

nisk ansøgningssystem.  

Måske var det årsag til, at der var kr. 250.000 tilbage i AKA-puljen, da året gik på hæld.  

Indstillingsudvalget i AKA bad politikkerne om lov til at anvende restbeløbet til blivende 

kunstværker i landdistriktet. Dette blev accepteret på betingelse af, at kommunens 

Kunstfond kunne godkende de kunstværker, som AKA gerne ville støtte. Kunstfonden sy-

nes imidlertid idéen var så god, at man tilbød at støtte med 1/3, som var det maksimale 

Fondens vedtægter tillod. Dermed var der kr. 375.000 til udlodning.  

Efterfølgende blev der annonceret efter forslag fra landsbyforeningerne, som skulle angi-

ve en egnet placering og et tema, som skulle have sammenhæng med landsbyens kultur-

historie eller landsbyens nutid/fremtid.  

Der blev afleveret 10 flotte ansøgninger, hvoraf den ene var indsendt af Jeanette Peder-

sen og Jean Bedfort på vegne af Vokslev Samråd.  

Der blev nedsat et bedømmelsesudvalg bestående af to repræsentanter for Kunstfonden: 

Museumsinspektør for Kunsten, Stinna Toft Hald, og professor Hans Kiib fra Institut for 

Arkitektur og Medieteknologi, AUU, samt 4 repræsentanter fra AKA, herunder Susan Rou-

lund og Leo Helmer, begge Vokslev, repræsenterende hhv. Folkeoplysningsudvalget og 

LAK i AKA. Begge erklærede sig selvfølgelig inhabile og forlod lokalet, da følgende 3 vin-

derprojekter blev valgt.  

 Grindsted: Placering ud mod vej foran en næsten færdigrenoveret skole, og temaet 

var Leg - Læring - Natur.  

 7 lokalforeninger i Sebbersund, Halkær og Skørbæk-Ejdrup havde samlet søgt om et 

kunstværk, som med afsæt i den nordiske mytologis midgårdsorm, som omslutter 

hele (den kendte) verden, skulle dukke op hist og pist på forskellige lokaliteter om-

kring Halkær Bredning. De enkelte kunstværker skal kunne fremstå alene, men 

samlet set skal de udgøre en helhed.  

 Vokslev: Placering ud mod landevej på græsplænen foran Friskolen, og temaet var 

Stor - Lille med afsæt i, at Vokslev engang var lokalområdets største by, og nu bare 

er en mindre landsby.      

Vokslev SamrådVokslev Samråd  

ønsker alle en ønsker alle en 

glædelig jul glædelig jul 20162016 

Fortsættes 
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Endvidere blev der udpeget 3 nordjyske kunstnere til de 3 projekter, som altså hver fik 

tildelt kr. 125.000.  

 Claus Ørntoft, som bl.a. har lavet tre løver og ni hjerter i granit til Marselisborg 

Slotspark og Dronning Margrethe.   

 Kurt Tegtmeier, som bl.a. har lavet ”Landart-Nordstjernen” - den overskårne stål-

kugle og græsbulerne i rundkørslen syd for Åbybro.  

 Erling Knudssøn Madsen, som primært er billedhugger, og som er tilkendt livsvarig 

støtte fra Statens Kunstfond.  

Vokslev blev parret med sidstnævnte kunstner.  

Det er nu meningen, at kunstner og landsbyens  

kunstudvalg sammen skal skitsere et kunstværk med 

baggrund i det valgte tema.  

Jeanette og Jean har bedt alle foreningerne i Vokslev 

om at stille med en repræsentant hver. Det er blevet 

til følgende kunstudvalg: 

 Jean Bedford - Vokslev Friskole 

 Jeanette Pedersen - Vokslev Friskole  

 Bent Sørensen - Vokslev Samråd 

 Finn Nielsen - Vokslev Forsamlingshus 

 Cita  Charlotte Winther - Vokslev Forsamlingshus 

 Anna Marie Buus Jensen - Vokslev Menighedsråd  

Jeanette og Jean har været til møde med kunstner og kommunens Kunstfond, hvor sidst-

nævnte kunne fortælle, at Statens Kunstfond har opfordret Aalborg Kommune til at søge 

ekstra kr. 150.000 fra en pulje i Statens Kunstfond, som hedder ”Kunstner i dialog med 

lokalområder”. Aalborg Kommune ansøger på vegne af de 3 vindende landsbyer, og an-

søgningsfristen er d. 6. december 2016 med forventet afklaring medio januar 2017.  

Imødekommes ansøgningen vil der være kr. 175.000 til hver landsby, hvilket umiddelbart 

lyder af mange penge, men når udgifter til materialer, sokkel, transport og kran er betalt, 

så er der ikke mange penge tilbage til selve kunstværket.  

Det bliver spændende, men nok ikke et kæmpestort kunstværk.  

Blomstrende HobrovejBlomstrende Hobrovej  

Den lille arbejdsgruppe, Palle Bruus, Finn Nielsen og Leo Helmer, som skulle færdiggøre 

projektet til den endelig bedømmelsesrunde d. 7. november 2016, valgte efter aftale med 

landdistriktskonsulent Peter Pindstrup. Landdistriktsforvaltningen og parkforvalter Anne-

Mette Bech, Park & Natur at udskyde projektet til næste års forskønnelsespulje, således 

man fik bedre tid til at kvalificere projektet.   

I hast blev Have– og landskabsarkitekt Anne Brandt fra Mygind v. Mørke kontaktet, og ef-

ter et hurtigt møde og vandretur gennem Vokslev udarbejdede Anne Brandt et tilbud på 

kr. 44.500 incl. moms omfattende projektering, udbudsmateriale til entreprenører, pleje-

plan og informationsmateriale til byens borgere.  

Med baggrund i det fremsendte tilbud blev AKA-puljen ansøgt om en støtte på kr. 40.000 

(der skal være en medfinansiering på 10 %). Imidlertid kom der så mange ansøgninger til 

efterårets AKA-pulje, at vi valgte at trække ansøgningen og genansøge til foråret 2017. 

Ansøgere til forårspuljen plejer at få besked primo juni måned, hvorved Anne Brandt har 

juli-september til at få projektet færdiggjort.  

 

Erling Knudssøn Madsen 
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Så blev vejbro og indløbskanal foran 

Huul Mølle endelig færdige.  

Indløbskanalen er blevet rigtig fin, 

men rækværket på broen var noget af 

et ”mindesmærke”, og vakte ikke 

umiddelbart begejstring i møllelauget, 

selvom udformningen af rækværket 

var aftalt mellem Trafik & Veje og 

møllelauget på forhånd.   

Det eneste der ikke var aftalt, var 

højden på 1.200 mm.  

Møllelauget har efterfølgende anmodet Trafik & Veje om at korte rækværk 300 mm ned, 

og til bestyrelsens store glæde er dette faktisk allerede sat i ordre hos Vokslev VVS-Agro-

Have-Park, og formodentligt også udført inden dette nummer udkommer.  

Som omtalt i sidste nummer, har Trafik & Veje indvilliget i at betale renoveringsudgifterne  

af indløbskanalen – kr. 145.000 i første omgang. Møllelaugsbestyrelsen har i det hele ta-

get mødt stor forståelse og velvillighed hos Trafik & Veje omkring projektet. 

Huul Møllelaug har ansøgt og fået bevilliget kr. 50.000 i tilskud fra AKA-puljen til indløbs-

kanalen, og har selv kr. 15.000 i frie midler som egenkapital. Resten af møllelaugets 

egenkapital er øremærket restaureringen. Det bliver vanskeligt - hvis ikke umuligt - at 

finde fonde, som vil støtte et projekt, der allerede er færdig. Men det umulige er før lyk-

kedes, så bestyrelsen tror stadigvæk på, at man kan finde kr. 80.000 et eller andet sted.   

Inden der blev lavet denne projekt-turn-around havde arbejdsgruppen været i kontakt 

med forskellige fagfolk omkring udførelsesmetoden, idet Aalborg Kommune på forhånd 

har meddelt, at der under ingen omstændigheder må bruges Roundup på kommunens 

arealer, som Vokslev har får lov at anvende efter gæsteprincippet. Hvilket betyder, at 

hvis landevejen fx skal udvides, så må vi give plads og indskrænke beplantningen.  

Indtil videre regnes med at udførelsen bliver som følger:  

En lastvogn med grab river alle vildskud 

og buske op, hvorefter 150-200 mm jord 

skrælles af skråningerne, så ukrudtsrød-

der etc. bliver fjernet. Derefter pålægges 

ny muldjord og plantes. Aalborg Kommu-

ne er i forvejen trætte af de mange vild-

skud på skråningerne, så de er ser med 

glæde frem til projektet.  

Anne Brandts opgave er at komme med 

forslag til hvad og hvor meget, der skal 

plantes, samt hvordan bedene bedst og 

nemmest vedligeholdes.   

Som inspiration har hun bl.a. sendt dette 

billede fra en rundkørsel i Billund.   

Men uanset hvilken beplantning der vælges, så kommer der desværre til at gå nogle år 

inden det bliver rigtig flot.   

 

Bro og indløb ved Huul MølleBro og indløb ved Huul Mølle  
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Det er tilsyneladende ikke den store aktivitet på fælles hjemmeside www.VokslevNet.dk. 

Det er i hvert fald meget begrænset, hvad foreningerne har lagt ind af nyheder på deres 

respektive sider.  

Til gengæld ser det ud til at der er langt mere aktivitet på vores Facebook-side.  

Det har vi taget konsekvens af, således nyheder fremover kun vil blive slået op på vores  

Facebook-side, mens de mere stationære oplysninger om foreningerne, bestyrelsessam-

mensætninger, nye og tidligere udgaver af VokslevBladet, samt en ny fælles foreningska-

lender vil være at finde på hjemmesiden.  

På nuværende tidspunkt ligger der ikke så mange aktiviteter på kalenderen, men det reg-

ner vi med kommer helt automatisk til foråret, når fx VIF-holdene starter op igen.   

Hvis du gerne vil have lagt noget ind i fælleskalenderen, så kontakt Poul Erik Christensen 

på vokslevif@gmail.com.  

På Facebook-siden er det jo til en hver tid muligt at lægge en besked til Samrådsbestyrel-

sen, andre medlemmer eller bare en generel besked til alle. Facebook-opslagene når fak-

tisk ud til rigtig mange - rekorden er 2.196 personer på et enkelt opslag.  

Fælleskalender på hjemmesidenFælleskalender på hjemmesiden  

Fiberforbindelse til VokslevFiberforbindelse til Vokslev  

Her ved redaktionens afslutning udløb tilmeldingen til opkobling på Bredbånd Nords fiber-

net, hvis man vel at værke gerne vil have tilslutning inden jul.  

Der er kommet 46 tilmeldinger ud af 61 mulige, hvilket giver en tilslutningsprocent på     

75 %. Noget mindre end da vi lavede husstandsundersøgelsen for 2 år siden. Da ønskede  

98 % af de adspurgte at blive tilsluttet, men resultatet er nok nogenlunde forventelig.  

Selvfølgelig vil det altid være muligt at tilslutte sig senere, men så er tilslutningen ikke 

længere gratis. Samrådet ser gerne at så mange som muligt tilslutter sig, idet en stor til-

slutningsprocent vil gøre det lettere, at få Bredbånd Nord til at udvide tilslutningsområdet 

senere, men det er selvfølgelig helt op til den enkelte.   

Vokslev Samråd arbejder videre for at få fiberforbindelse til alle - enten via fiber eller via 

trådløse forbindelser, men indtil videre er det desværre ikke lykkedes.  

Ny gadebelysningNy gadebelysning  

Siden 2007 har Vokslev Samråd presset på for at få udskiftet gadebelysningen på Hobro-

vej, fordi der ikke er ordentlig lys på cykelstien / skolevejen om vinteren.  

På mødet med kommunens forvaltninger i oktober 2015 blev vi stillet i udsigt, at gadebe-

lysningen ville blive udført i løbet af 2016, hvorfor vi på årets møde selvfølgelig spurgte 

om, hvornår man regnede med at begynde på udskiftningen.  

Trafik & Veje oplyste, at man i år har foretaget udskiftning i den østlige ende af kommu-

nen, ligesom man gik i gang i Svenstrup i forbindelse med etableringen af den ny jernba-

nebro, samt i Holtet pga. et byudviklingsløft.   

Næste år starter man med Kølby og Lundby, hvorefter turen kommer til Vokslev.  
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Generalforsamling i Huul MøllelaugGeneralforsamling i Huul Møllelaug  

D. 22. november 2016 afholdt Huul Møllelaug ordinær generalforsamling, hvor en lille 

gruppe trofaste medlemmer var mødt op.  

Formandens beretning og regnskabet blev godkendt.  

De 2 bestyrelsesmedlemmer, der var på valg - formand Ole Riis og næstformand Ove 

Thinggaard Hansen, blev genvalgt. Suppleant Klavs Vilhemsen, revisor Poul Erik Christen-

sen og revisorsuppleant Albert F. Andersen blev også genvalgt.  

Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde.  

Efter generalforsamlingen fortalte møllelauget om det kæmpearbejde, det har været at 

gøre sig ”lækker” for fonde og offentlige puljer. Da der siden 1. februar 2016 er givet til-

sagn om støtte på i alt kr. 3.145.000, ser det imidlertid ud til at ”lækkerierne” er blevet 

godt modtaget.  

I starten af 2017 sendes et revideret byggeprojekt ud i en ny hovedentreprise tilbudsrun-

de (den første fandt sted i sidste halvdel af december 2012), samtidig med at bestyrelsen 

vil forsøge at skaffe tilsagn om den resterende støtte på kr. 1.055.000, så selve restaure-

ringen kan foregå hen over sommeren og efteråret 2017.  

Udskiftningen kommer sand-

synligvis til at ske til foråret 

2017 - lidt afhængig af vejret. 

Der skal laves et helt nyt pro-

jekt i den del af byen, hvor der 

stadigvæk er luftledninger.  

Kablerne skal overalt i jorden 

og træmasterne skal selvfølge-

lig udskiftes. Eksisterende stål-

master bevares som de er, 

men kobles selvfølgelig sam-

men med den nye belysning.  

Forvaltningen vil gerne i dialog  

med Vokslev Samråd, hvis der 

er specielle ønsker omkring 

placering af de nye lysmaster. Hvis nogle har sådanne ønsker, vil Samrådsbestyrelsen 

derfor meget gerne hører om dem.  

På mødet i 2015 fik vi at vide, at gadelamperne fortsat skal stå på sydsiden af Hobrovej, 

men at de kommer til at stå tættere, således cykelstien på den anden side af Hobrovej 

bliver bedre belyst. Belysningen udføres med energisparende LED-lamper.  

Ludvig Marks Vej er en privat fællesvej, så beboerne her er i dialog med Trafik & Veje 

selv omkring en eventuel udskiftning af deres gadebelysning.  

Følg Vokslev Samråd på FacebookFølg Vokslev Samråd på Facebook  

Få Vokslev Bladet direkte i din indbakke Få Vokslev Bladet direkte i din indbakke --    

tilmeld dig på hjemmesiden tilmeld dig på hjemmesiden 

www.VokslevNet.dk  www.VokslevNet.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 

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 2016  

kun kr. 1.495,00 incl. moms  

 

michael@steinsauto.dk 
www.steinsauto.dk 

Hobrovej 61, Vokslev • 9240 Nibe • Tlf. 9835 1729 
www.vokslev.dk 

For et lille beløb kan du    

- på dette sted - 

annoncere for                

din virksomhed 
og samtidig støtte det  

lokale foreningsarbejde 
Kontakt   

leohelmer@mail.dk - 22 87 71 70 


