Vestbjerg Samråd
Referat af Samrådsmøde 4. januar 04.01.2017 kl. 17 på Vestbjerg Skole.
Dagsorden
1. efter kommunens borgermøde
--- hvordan det gik
--- hvordan går vi videre
--- m.v.
2. Samrådets årsmøde
--- dato, tid og sted
--- program punkter
--- evt. vedtægtsændringer - Der har været talt om
------- Uniformerede korps deltagelse (der har været talt om at der fra de uniformerede korps godt må komme en fra hvert korps, men kun
stemmeret til den ene)
------- et borger valgt medlem (tror der kommer forslag fra borger om dette)
--- det praktiske. Annoncering, mad/drikkelse m.v.
3. Oprydningsdag
--- Skal der gennemføres oprydningsdag i Vestbjerg
4. Andre aktiviteter i 2017
5. Eventuelt
X: vedtægtsændringer hvis VKE også skal have en plads i samrådet.

Referat
Ad x:
Søren Kapper orienterede om Vestbjerg Kultur og event. Vestbjerg Kultur og event er målrettet Vestbjerg
Festen. Gruppen er nedsat for at fastholden praktisk viden om festen. Evt. overskud ved festen skal
fordeles til gode for Vestbjerg, fordelingen skal foregå uvildigt. 5. årgang på Vestbjerg Skole (elever og
forældre) på Vestbjerg Skole ”ansættes” som hjælpere til festen, således er 5. årgang sikret en vis indtægt
til klassekassen. Det er endnu ikke helt sikkert hvorledes gruppen skal organisieres.
Vestbjerg Kultur og Event kommer på samrådets årsmøde for at orientere om gruppen.
Ad 1
-

Idræt har en selvstændig gruppe for at understøtte halbyggeriet.
En ny hal bør kunne rumme flere borgere.
Kloakvæsenet begynder at grav i 2017.
Der nedsættes et infrastruktur udvalt: Tove, Carl og Per.

Ad 2
-

Samrådets årsmøde afholdes den 30. marts. Kl. 1800.
Borgerne skal tilmelde sig til spisning v. Tove.
Skolen leverer maden; pris ca. 45-50 kr til 100 personer.

•
•

Dagsordenen:
Generalforsamling, dirigent: Hans Peter/ Allan spørger.
Ejendomspriser i Vestbjerg.

•
•
•

Formandens beretning.
Kultur og event
Kloak og regnvand

Obs. Sodavand / annoncering mm.
Ad 3
-

Oprydningsdagen afholdes på den nationale oprydningsdag. 2. april.
Mads sørger for poser, kørsel til genbrugspladsen.
Tove og Anette sørger for rundstykker og kaffe. + Inddeling af områder.
Kjeld reklamerer.

Ad 4
•
•

Torvemarked den 19/8.
Vestbjerg Fest den 9/9.

Punktet viderebehandles på kommende møde.

NÆSTE MØDE: 14. februar kl. 17 – 1830.

Ad 5
-

Der mangler stadig elementer fra tryghedsvandringen, 2016. Tove prøver at kontakte forvaltningen.

Ref. 9/1-16 PE

