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dsmøde
e 28.06.2
2017 – V
Vestbjerg Skole
e
Samråd
Deltagere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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)
Insttitutioner – Annette
A
Klovvnhøj (Udpegget af institutionerne)
VIF – Torben Caarstensen
Afbud
k
– Thom
mas Dam (Uddpeget af FDF)
Uniformerede korps
k
– Per Sander
S
(udpeeget af DDS)
Uniformerede korps
d)
Afbud
m
Øvrrige – Manfreed Christensen (Udpegett af Sulsted menighedsrå

Dagsorden
Konstituering
‐
‐
‐
‐

KJELD genvalgt som formand
ANEETTE genvalggt som kasse
erer
ALLLAN blev nyvalgt til sekretær
TOR
RBEN blev nyyvalgt til næsstformand

Hjemmesid
de
‐
‐
‐
‐
‐

Sam
mrådet har besluttet at købe sin egett domæne – navn www.vvestbjerg‐sam
mraad.dk
Ren
ngøring af byy mangler – ANETTE
A
sendder billeder til
t PER
PER
R opfordrer alle
a til at kom
mme med ideeer og billede
er, der kan bruges
b
KJELD henvendeer sig til Pete
er AG for at ffå slettet han
ns hjemmeside: www.veestbjergsamraad.dk, idet
det giver kompllikationer ved søgning påå google.
KJELD vil ”reklam
mere” for hjemmesiden på Vestbjergg’s facebookside, og lokaal aviser.
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Sankt Hans
‐
‐
‐
‐
‐

TOVE fortalte, at det havde været godt og velbesøgt.
Godt med fornyelse
Flot bål
Hekse + kåring
Enighed om at det var en succes, hvorfor FDF vil blive spurgt om de ønsker at gentage næste år.

Torvedag
‐
‐
‐
‐
‐

Planlægning er godt i gang.
Det holdes nede ved ”købmanden”
Det bliver som det plejer
Flere har meldt sig til at deltage
VIF udvider med forårsruller og Tombola

Vækst Vestbjerg
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

Der var lidt uenighed om, hvad man fik med fra mødet.
Nogle synes, at det ikke gav noget og der var forelagt urealistiske tegninger.
Andre var uenige. Hvis der ikke kommer en 3. detailhandel – skal der så være et torv?
Der blev diskuteret lidt om, hvad der bliver på blandt andet fodboldbanen.
Tina (By og Landskabs forvaltningen) vil prøve at kontakte udviklere for at høre om deres ideer.
Måske vil kommunen komme på torvedagen, hvis det kunne lade sig gøre.
KJELD fortalte, at det var vigtigt, at vi skal gøre os helt klar på, hvad Vestbjergs andel af de 11
millioner der er afsat til vækst byerne, skal bruges på. Opbakning for at penge ikke skal bruges til
infra struktur, men til ”lækkerier”.
Bred enighed om, at idrætten skal samles på toppen, og at vi gerne skal have et idræts’ og
kulturcenter.
Der SKAL til at ske noget nu. Vi skal ruske op i politikkerne
Vi tager møde med projektudviklerne, for dialog om hvordan vi bedst kommer videre. KJELD vil
kontakte nogle stykker.

Samrådets fremtidige arbejde
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Det blev diskuteret, hvad Samrådet skal og kan gøre
Vækst fylder meget lige nu
Punktet skal med på næste møde også
Vestbjerg Samråd er ikke kendt i byen – hvordan synliggøre vi det? Skal der eventuelt laves en film?
Vi skal involvere borgerne noget mere
Samrådet skal samtidig være koordinerende for byens aktiviteter.
Hvert medlem fik til opgave til næste gang at høre foreningslivet hvad Samrådet skal bruges til. Hver
især skal kontakte sit bagland.

‐
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Eventuelt
‐
‐
‐

Jesper Ravnsbæk (tidligere medlem af Vestbjerg Samråd) blev begravet den 23. juni. Samrådet køber
et blomster gavekort – Tove er ansvarlig herfor.
KJELD havde modtaget et brev fra Peter AG som blev læst op.
PER fortalte om landsbyklynge. Der kommer spørgeskema undersøgelse til alle borgere, som vi skal
have opfordret folk til at svare på (måske en opgave Peter AG er frisk på – KJELD spørger).

Næste møde
07.08.2017 kl. 17.00 i klubhuset ved fodboldbanerne

Referent: Allan Kvistborg
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