
Referat af samrådsmøde den 14. februar 2017 
 
 
 
Hermed dagsorden til samrådsmødet 
 
1. Samrådets årsmøde 
- Dato 30.03.2017 
- Status mad 
- Dirigent ? 
- inspiration til formandens beretning udbedes ! 
- punkter der kan fortælles om (ikke endelige, men her er nogle af dem vi har talt om, og lidt nye) 
---- Udvikling af huspriser 
---- kloakseparering 
---- Vestbjerg Kultur og Event 
---- Landsbyklynge Hammer Bakker. Se punkt 2 
---- Hjertestarter løbere - den sms kæde der er etableret, med nogle folk der løber efter hjertestarter når der er 
hjertestop alarm (se mere om hjertestartere længere nede) 
---- Initiativ om "Codning" hvor man laver noget undervisning til børn i at lave computer kodning (som jeg forstår 
det) 
---- andet 
- annonce 
 
2. Landbyklynge Hammer Bakker 
Jeg var til møde 07.02.2017 om dette.  
Projektet er godkendt, med at vi byer omkring Hammer Bakker. Der er 25.000,- kr fra sekretariatet samt aflønning 
af konsulent. Dertil har Aalborg Kommune 75.000,- kr, og man overvejer at den million der bruges på forskellige 
tiltag i kommunens byer, måske kan tilfalde landsbyklyngerne om Hammer Bakker et år. 
Der skal nu etableres en styregruppe der sammen med den konsulent der bliver ansat pr. 1. marts skal se på 
hvordan projektet skal skydes igang. På sigt skal der så laves flere arbejdsgrupper.  
Vestbjerg skal have valgt/udpeget 1 person og 1 suppleant til at sidde i styregruppen (skal ikke nødvendigvis være 
nogle fra samrådet) 
Senere er der behov for nogle med forskellige ekspertiser, men allerede nu må I gerne overveje om der er folk i 
kender der vil kunne indgå i gruppe om kommunikation og projektledelse m.v. som vi fra Vestbjerg kan foreslå som 
"arbejdsheste". 
 
3. Tilbagemelding fra infra struktur udvalget 
 
4. Oprydningsdag 
- status og er vi klar 
 
5. Idræt på toppen 
- hvordan går det ?, Mads håber du kan orientere om hvor langt udvalget er. 
 
6. Møde med Tina Adamsen  
Tina har foreslået følgende tider til et møde  
Onsdag den 1. marts kl. 12.30 
Torsdag den 2. marts kl. 12.30 
Hvem kan deltage, og hvilket tidspunkt. 
Hvad skal vi tage med til mødet 
Hvad vil vi gerne have med fra mødet. 
 
7. Samrådet udaftil 
- skal samrådet have en hjemmeside 
- skal referater offentliggøres 



- skal samrådet have reklamer i Vodskov Avis. 
En ny plan for hvordan vil er mere synlige 
 
8. Eventuelt 
 
Omkring hjertestartere  
En forening arbejder på at skaffe sponsorer til at der kan opsættes en hjertstarter ved myretuen. Måske I har set om 
det på facebook. http://kunstenatreddeliv.dk/ 
Jeg kom til at tænke på, om vi evt. kunne skaffe midler til at hjertestarteren ved hallen kom ud at sidde, tilsvarende 
det skab der er ved VIFitnes, som samrådet betalte til. Så kunne den hjertestarter der er ved hallen også blive en 
man kan få adgang til 24/7. 
 
Til orientering sender jeg mail jeg har modtaget omkring flygtninge. Som I kan se er det ikke Vestbjerg der skal 
bygges flygtninge boliger i.   
 
 
Referat: 
 
Ad 1: Samrådets årsmøde. 
Dirigent: Mads spørger Ulrik. 
Formandens beretning: jf. kalenderen. 
Punkter til dagsordenen:  

- Huspriser v. Allan. 
- (Vestbjerg event?) 
- Hjertestarterløbere 

 
Mad: ok 
Øl + vand sælges: Allan, Carl og Annette. 
Afholdes kl. 1800 
Mad kl 1830 
Samrådet møder ind kl 1730 
Skolen sørger for borde og projekter 
Regnskab fremlægges 
 
 
Ad 2: Landsbyklynge Hammerbakker. 
Per blev udpeget. Tove blev suppleant. 
 
 
Ad 3: Tilbagemelding fra infrastruktur-udvalget. 
Se. Bilag. Fra Carl og Per. De har set på vejløsninger. Medbringes til mødet med Tina Adamsen. 
 
 
Ad 4: Oprydningsdag. 
Mødetidspunkt; kl. 10 v. FDF-Huset.  
Annonceres på årsmødet + Kjeld får Peter AG om hjælp til annoncering på Facebook. 
 
 
Ad 5: Idræt på toppen. 
Idrætsforeningen er klar til en ”byttehandel” 

http://kunstenatreddeliv.dk/


 
 
Ad 6: Møde med Tina Adamsen. 
Per, Tove, Mads, Carl og Kjeld, deltager benævnte torsdag. 
Tema: om indrastruktur; hvad byen har brug for. 
 
 
Ad 7: Samrådet udadtil. 

- Der angives ikke link ift. Vodskov avis. 
- Punktet blev ikke færdigbehandlet 

 
 
 
Ad 8: Eventuelt. 
 
Ref.: Peter Rasmussen 



 

Forslag til cykelsti på Tingvej. 

Fra Hjørring landevej til det militære benzinanlæg 

 

 

Nordsiden af Tingvej ønske udvidet med en cykelsti. 

Ud fra matrikelkortet ser det ud til at det kun er ved nr. 1 og 5 det kan give problemer, men man kunne måske gøre fortovet lidt smallere 

 



Forslag til gang- og cykelsti på Tingvej. 

Fra det militære benzinanlæg til Tinghytten 

Nordsiden af Tingvej ønske udvidet med en gang- og cykelsti. 

Ud fra matrikelkortet ser det ud til ikke at give problemer 



Ønske om ændring af afslutning på cykelsti Hjørring landevej melstedvej ud for Nordjysk Bank 

 

 

Cykelstien ender ret brat i et fortov så man er nød til at foretage et skarpt sving ud på Melstedvejen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forslag til rundkørsel fra Tingvej syd om Vestbjerg. 

Samt udkørsel fra ny bebyggelse i Tandalen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forslag til rundkørsel fra syd ind i Vestbjerg. 

Med mulig tilslutning til Tingvej ved det militære anlæg 

Mulighed for at lave en ny vej mod vest til aflastning af Melstedvej 

 

 



Forslagt til byport ind i Vestbjerg fra Nord 

 

 



 

VESTBJERG  Samråd
 
   VELKOMMEN
 
   PROJEKTER
 
   HVEM ER VI
 
   KONTAKT

 

 

Byen på toppen
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