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dsmøde
e 28.08.2
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) Afbud
Sko
ole – Peter Raasmussen (U
Udpeget af skkolen)
Insttitutioner – Annette
A
Klovvnhøj (Udpegget af institutionerne)
VIF – Torben Caarstensen
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
Godkendelsse af referatt
‐
‐

Refferat fra 28.0
06.2017 godkkendt
08.2017 var ved
v en fejl ikkke blevet ud
dsendt – er efterfølgendee udsendt.
Refferat fra 07.0

er Bakker
Landsbyklynge Hamme
‐
‐
‐

‐

Derr mangler op
pbakning fra alle samråd til arbejdet, så projektet er sat på staand by.
Derr er planer om
m at lave en work shop, med de sam
mråd der vil deltage.
Noggle ting der har
h været vendt er
‐ Cykkelssti rundtom og
o igennem H
Hammer Bakkker
‐ Bedre offentlig
o
tran
nsport
‐ Fælles aktivitetskale
a
ender
‐ Andet.
Vesstbjerg Samrååd vil fortsatt gerne væree med.

Hvad vil vi m
med samråd
det
Opsamling aaf ”lektier” fra
f juni måne
eds møde
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Det handler om at skabe gode forhold for byens borgere.
Borgerne skal vide mere om hvad der sker, og hvad samrådet kan bidrage med
Fælles kalender med arrangementer i byen, så arrangementer ikke kambolerer
Måske skabe et hjælper netværk, med folk der kan påtage sig nogle opgaver for byen.
Projektgrupper der arbejdede med hver deres område.
Måske lave et unge samråd.
Byens opslagstavle – måske en elektronisk udgave, så der er større udskiftning.
Kvalitet at bo i Vestbjerg.
Hallen og andre fællesskabs skabende områder er vigtige.
Hvordan bliver samrådet mere synlig.
Temaer som samrådet kan arbejde med. Til næste møde må alle vende mulige temaer i deres
bagland.

Cykelsti til Vodskov
‐

Der er intet nyt

Tryghedsvandring
‐
‐

Fortsat intet svar omkring lys på Gyldenrisstien.
TOVE rykker igen.

Hvad sker der i Vestbjerg
‐
‐
‐
‐

Torvedag vel overstået. Mere fokus på at fylde op i midten med borde og måske stande/salg.
09.09.2017 Vestbjerg Festen – der er fuld gang i arbejdet
27.10.2017 Irsk Aften
08.11.2017 Politisk møde

Det vil blive et fast punkt på møderne, så medbring ”arrangementer” fra dem I repræsenterer.
Eventuelt
‐
‐

Møde tidspunkt og dagsorden kom meget sent ud, hvilket ikke er tilfredsstillende.
”Velkomst net” er ved at være brugt. ANNETE og TOVE får bestilt nye, gerne nogle tynde der kan
rulles sammen.

Referent: Kjeld Schulz
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