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ntant komme
er efter form
mandsvalg)
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– Thom
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– Per Sander
S
(udpeeget af DDS)
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Vedlagt: Maateriale vedrr. hjemmesid
de, samt vedttægter
Dagsorden
Kommentar til sidste re
eferat
‐
‐

VIF arbejder ikkke på at få en
n mini hal, m
men en ¾ hal
VIF har ikke hafft møde med
d landskabsarrkitekt før 15
5.05.2017, men
m det omtaalte møde va
ar med
ndheds‐ og kulturforvaltn
ningens persoonale.
Sun

Konstituering
‐
‐
‐
‐
‐

Pun
nktet blev ud
dsat indtil de sidste valg eer afsluttet i VIF
KJELD fortsætteer som funge
erende formaand
ANEETTE fortsættter som fungerende kassserer
PETTER fortsætteer som funge
erende sekreetær
Næ
æstformand er
e ikke besat,, da MADS frra VIF havde den post ind
dtil han fratrrådte.

Hjemmesid
de
‐

PER
R fremlagde forslag
f
til hje
emmeside – se vedlagte
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Samrådet besluttede at købe sin eget domæne – navn www.vestbjerg‐samraad.dk
Som logo benyttes det med det nordlige Jylland og skov som er benyttet på skilte ved indfartsvejen.
Kjeld laver ”skriv” vedr. projekt ”Vækst Vestbjerg”
PER laver ”skriv” vedr. landsbyklynger
TOVE laver ”skriv” om tryghedsvandring
Dialog omkring referat type når det skal på hjemmesiden, og det blev besluttet at referat typen skal
være et ”orienterende beslutningsreferat”. Årsmøde referatet må fortsat gerne være et mere fyldigt
referat.

Vækst Vestbjerg
‐
‐

‐

‐
‐
‐

Repræsentanter fra samrådet og VIF har deltaget i to møder med By og Landskabsforvaltningen
Det første møde var et opsummeringsmøde i forhold til stadet for processen
o Kommuneplan planlægges færdig efteråret 2017 til borgerinddragelses proces.
o Der er hyret en ekstern landskabs arkitekt til at se på mulighederne ved by‐centrum og
skole/idræt på toppen.
Det andet møde var med landskabsarkitekt (TINNA) som et inspirationsmøde til at sætte
landskabsarkitekten i gang.
o Fokus var generelt på mødet at planlægge langsigtet og skabe plads til de nødvendige og
tænkelige fremtids senarier, ved skolen/hallen samt midtbyen ved købmænd og det gamle
stadion.
o TINNA havde fokus på at skabe ”forbindelser” imellem funktionerne.
o SKOLEN meldte ud at de havde behov for en ekstra hel hal for at kunne sikre et fornuftigt
tilbud til skolens elever i skoletid og fritids delen.
o Der er også behov for plads til ”stille sport” for de ældre, som bør være i midtbyen
o Søen for kloak kan skabe nyt rekreativt område. Skal sikres ikke at blive ildelugtende
o VIF skal fremkomme med beregninger omkring behov for idrætten på sigt, både i forhold til
at sikre nuværende behov, med tillæg for 20% flere borgere, herunder ekstra tilbud.
o TINNA vil tage ud og besøge byen og se på mulighederne.
Behov for at se tegninger fra TINNA inden man kan tage dialog om hvad der skal arbejdes videre
med.
Vigtigt at skabe forhold og rammer der sikrer bedst mulig salgspris for området ved stadion, så der er
flere penge til ”idræt på toppen”.
Dialog omkring møde med interessenter. Punktet tages op igen når der er nogle tegninger at tale ud
fra.

Opfølgning på tryghedsvandring
‐

‐

TOVE orienterede om status
o Sti til Tinghytten er ikke mulig, da der ikke er plads til sti udenfor skel.
 Hastigheden på Tingvej er målt udenfor byskiltet, hvor hastigheden er 80 km/t. Der
er målt 1484 biler, gennemsnit på 61 km/t og med max på 73 km/t.
o Cykelsti ved banken – Kommunen vil se på det
o Belysning Gyldenrisstien – tilbagemelding mangler endnu.
Der er mulighed for tryghedsvandring hvert andet år, så der skal være igen i 2018
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Opfølgning på landsbyklynge
‐
‐
‐
‐

PER orienterede om projektet, der løber over 18 måneder med støtte, hvorefter det gerne skal
kunne køre selv. Se vedlagte.
Tanken er at ved at have en landsby klynge, vil man kunne drage fordel af hinandens faciliteter mv.
Der er nedsat en styregruppe. Der er etableret to under grupper, for hhv. kommunikation og
borgerinddragelse.
Der skal laves borger undersøgelser om hvad befolkningen gerne vil have

Cykelsti Vodskov‐Vestbjerg
‐

Der er ikke sket noget endnu.

Samrådenes møde med politikerne
‐
‐

Mødet er 31.05.2017.
TOVE og PER ser om de ikke kan deltage

Eventuelt
‐

Skilte med det ”nordlige Jylland og skov” bør males op.

Næste møde
28.06.2017 kl. 17.00 på skolen

31.05.2017 er der møde mellem alle samråd i Aalborg kommune og politikerne.

Referent: Kjeld Schulz
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