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Ungge – elevrådeet på Vestbje
erg Skole –
Ej indkaldt
Æld
dre – Tove Po
oulsen (Udpe
eget af VAC)
Borrgerforeningeen – Kjeld Scchulz (Udpegget af Vestbje
erg Borgerforening)
Erhvvervsforenin
ngen – Allan Kvistborg (U
Udpeget af Ve
estbjerg Erhvvervsforeninng)
Sko
ole – Peter Raasmussen (U
Udpeget af skkolen)
Afbud
Insttitutioner – Annette
A
Klovvnhøj (Udpegget af institutionerne)
VIF – Kirsten Carstensen (Ud
dpeget af VIFF (konstituerret formand)) – ny
ntant komme
er efter form
mandsvalg)
repræsen
Uniformerede korps
k
– Thom
mas Dam (Uddpeget af FDF)
k
– Per Sander
S
(udpeeget af DDS) af hensyn til kontinuiteteen
Uniformerede korps
i arbejdet har samråd
det valgt at PPer fortsætte
er som deltag
gende suppleeant.
en (Udpeget af Sulsted menighedsråd
m
d)
Øvrrige –Manfreed Christense

Dagsorden
Velkomst o
og præsentattion
‐
‐

Kjelld Schulz bød
d velkommen til det nye samråd.
Præ
æsentation bordet
b
rundtt. Se nærmerre om præse
entationen ve
ed ”Deltagerre”

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.

Opfølgning på årsmøde
et
‐
‐
‐

Syn
nd med de teekniske probllemer – Globbal Youth og Allan Kvistborgs oplæg
Vigttigt at styre tiden
t
for oplæg
med. Ændrin
Dialog om hvordan man får flere yngre m
ng fra mad til kaffe med kkage vil nok ikke ændre
nge har mangge andre tingg at tage sig til, med børn
n m.v.
nogget, da de un
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Opfølgning på oprydningsdag
‐
‐
‐

Der kom 13 voksne og 4 børn, der fik samlet 100 kg, men desværre for få til at klare hele byen
Der skal mere reklame til, og mere ”mund til øre”
Der opleves mange fladtrykte flasker blæsende rundt ved Fakta og Kiwi. MANFRED vil henvende sig
til dem og orientere om problemet.

Sank Hans
‐
‐
‐
‐
‐
‐

FDF er godt i gang med planlægningen.
Det bliver ved Kiwi, da der ikke var røre om dette ved årsmødet, og FDF lover at reetablere
Der er ved at komme tilladelser på plads
Det bliver en anderledes sankt hans, med mindre bål, og måske med mulighed for at man kan spise
Båltaler – måske Orla Hav
Vi glæder os til det der bliver.

Vækst Vestbjerg
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

Møde med forvaltningen (Tina Adamsen) er 01.05.2017 kl. 11 på Stigsborg Brygge
o Deltagere fra samrådet er TOVE, PER, KIRSTEN, ALLAN og KJELD
By og landskabsudvalget har møde d.d., hvor de skal godkende at der arbejdes videre med
”Vestbjerg”, på baggrund af forvaltningens indstilling (Indstillingen er basseret på borgernes indput,
borgernes indsigelser og dialog med samrådet og andre interessenter).
Som skrevet om i pressen har politikerne afvist planer for boliger i Tandalen.
Det forlyder at projekt i midtbyen er lagt på is. Det er vigtigt at få gang i det område af hensyn til
mulighederne for Vestbjerg, specielt omkring ”idræt på toppen”
Ligeledes er området centralt i byen også et godt sted for ældre boliger, som efterlyses i byen.
Herunder også behov for leje boliger.
KIRSTEN kunne orientere om at VIF og Skolen har haft møde med landskabsarkitekt, og der er målt
op for fodboldbaner m.v. ved hallen og skolen.
VIF tror fortsat kun på mulighederne for en mini hal, den skal blot placeres anderledes.
KIRSTEN var usikker på om tennis ville flytte med op. Vigtigt at få tennis med, da værdien af området
ved stadion vil falde, hvis der er en ”klump” i vejen. MADS fra VIF har tidligere oplyst at både fodbold
og tennis var klar til at flytte med op på toppen, men faciliteterne skal være klar før de afgiver det de
har.
På mødet med forvaltningen skal der være fokus på sti forbindelse fra øst‐ til vest Vestbjerg, samt
samling af ”idrætten på toppen”.
Efter møde med forvaltningen, skal der afholdes møde med udviklere om hvordan man ved fælles
hjælp kan skabe de bedste muligheder for Vestbjerg.

Tryghedsvandring
‐
‐
‐
‐
‐

TOVE har fulgt op på kommunens tilbagemelding – den er endelig kommet for de sidste forhold
Kommunen vil ikke lave fortov og cykelsti til Tinghytten, men ønsket har også kun været en
trampesti.
Lys på Gyldenrisstien er oplyst til at være OK, men der burde beskæres beplantning. TOVE har opmålt
at der er 76 m mellem master på denne sti, samt at det kun er to steder der er meget beplantning.
Måling af trafikken på Tingvej i 2016 viste der ikke blev kørt for stærkt.
TOVE går videre til kommunen med det om sti til Tinghytten og lys på Gyldenrisstien.
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‐
‐

Såfremt der skal beskæres i beplantning ved borgere for at få mere lys, er det kommunens opgave.
Kommunen har været effektive omkring belysning ved trapper, det er etableret rundt i byen.

Landsby klynge samarbejdet
‐
‐
‐

PER orienterede om at arbejdet med samarbejde med samråd omkring Hammer Bakker er i gang, og
der er etableret et repræsentantskab med en fra hvert samråd. PER repræsenterer Vestbjerg.
Projektet er oprettet af DGI samt Lokale og Anlægsfonden samt Realdania. Der er støtte de første to
år fra de tre til en konsulent, og Aalborg Kommune bakker også projektet op.
Der skal oprettes et informations udvalg og IT‐udvalg. Vestbjerg Samråd havde ingen emner de
kunne bakke op om at indstille. Måske kommer der opgaver senere som man kan finde deltagere til.

Hjemmeside
‐

Punktet udsat pga. manglende tid

Eventuelt
‐

‐

Vodskov Samråd har kontaktet KJELD om man skulle mødes og skabe fælles fodslag for en cykelsti
mellem de to byer
o Samrådet var enige om at en sti ud forbi gartneriet ville være en for stor omvej til at folk vil
vælge den. Stien skal være mere direkte.
o ANETTE og KJELD aftaler møde med Vodskov Samråd.
Venstre holder debatmøde i Vestbjerg 25.04.2017 kl. 19‐21.30 på Skolens Torv, hvor der kan stilles
spørgsmål til Venstre politikerne Tina French, Mads Duedahl og Venstres lokal politikere.

Næste møde
09.05.2017 kl. 17.00 på skolen

01.05.2017 kl. 11.00 er der møde med Tina Adamsen
31.05.2017 er der møde mellem alle samråd i Aalborg kommune og politikerne.

Referent: Kjeld Schulz
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