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k
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mas Dam (Uddpeget af FDF)
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k
– Per Sander
S
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Snak om plaanerne for Vestbjerg
V
”Idræt på to
oppen”
TORBEN red
degjorde for planerne for ”idræt på ttoppen”, hvo
or han nævntte
‐ Placceret på kom
mmunal jord
‐ Fremtidssikret
t håndbold, fodbold og vvolley)
‐ Udee: fodbold, teennis, petanque, beach bbane (bade til
‐ Udvvidelse af hallen med ¾ hal.
h Placeres mod øst, så skolen ikke begrænses
‐ Fitn
ness flytter med
m på toppe
en.
Kommentarrer var:
‐ Sko
olen begrænsses pt. i haltider til DUS. Bevægelse i undervisningen har ogsåå behov for plads.
p
Skolen
n
vurderer der er et større halbehov.
domsklubben
n
‐ Hussk også ungd
‐ Fod
dbold opvisningsbane ska
al længst mood nord, så skkolen ikke be
egrænses i bbruegn af den
n nuværendee
spo
ortsplads.
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‐

Der er stor benyttelse i det daglige af det areal der er tænkt til tennis, petanque og beach. Benyt
hellere arealer der ikke benyttes i så stor stil
Enighed om
‐ Idræt skal flyttes til toppen og samles.
‐ Vigtigt med samarbejde om projektet ”idræt på toppen”. Det kan medvirke til bredere forvaltnings
dækning og der er faglig viden der kan bidrages med.
”Midtbyen”
Der har været en god snak om kommunens oplæg på mødet i august
KLOAK skal lave regnvandsbassin i 2020/2021
Vigtigt at der sker noget, så borgerne kan se der er ord bag handling
Vigtigt at få fokus på mulige byggeretter, for at få bedst mulig pris til ”idræt på toppen”.
Folk har henvendt sig om at de syntes der skulle være en helhed i hvad der skal ske i byen.
Den 12. oktober kommer Tina og Charlotte fra By og landskabs forvaltningen ‐ ved plancherne i midtbyen –
og fortæller interesserede om tankerne. Se mere i andet punkt.
Møde med politikerne 09.10.2017
Brev er blevet modtaget med tak fra flere politikere.
Følgende politikkere har meldt deres deltagelse
‐ Hans Henrik Henriksen
‐ Mads Duedal
‐ Anne Honneré Østergaard
‐ Mette Ekstrøm
Skriftligt afbud fra Mads Sølver Pedersen og Thomas Kastrup Larsen
Enighed om at der skal være ”idræt på toppen”.
Muligheder for midtbyen med rekreative arealer, forskønnelse og boliger m.v.
Planer fremlægges ikke.
Hvad kan bringes i spil for Vækst midlerne.
Møde 12.10.2017 med forvaltningen
Tina og Charlotte kommer og svarer på borgerhenvendelser fra 16 til 18. De er ved plancherne ved
Spar/Fakta/VIFitness.
PER, TOVE og MANFRED kommer også ved 16 tiden. KJELD kommer senere.
Kl. 18 er der møde med samråd og de to fra kommunen – holdes ved FDF – med spisning (ANETTE finder på
noget mad).
Mødet omhandler by udviklingsplanen, stade og videre planer.
Workshops i landsbyklynge samarbejdet 10.10.2017
Vestbjerg Samråd vil fortsat gerne deltage, men måske kan vi ikke stille med 4, da der bruges meget tid på
andre opgaver for byen for tiden.
PER deltager. Forhør om Thorkild (PER spørger) og Peter AG (KJELD spørger) evt. har lyst. KJELD overvejer.
Kommende arrangementer i Vestbjerg
06.10.2017 Børne disko fest (VIF)
27.10.2017 Irsk Aften (Borgerforeningen)
08.11.2017 Politisk møde på skolen (Borgerforeningen)
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02.12.2017
09.12.2017
09.12.207
07.04.2017

Julestue ved VAC og FDF – tænding af juletræ
Spejderne sælger juletræer foran SPAR (DDS)
Juletræsfest (Borgerforeningen)
Damefest (VIF)

Eventuelt
Juletræ – tænk over muligheder med træ leverance, opsætning, fjernelse m.v.

Referent: Kjeld Schulz
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