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GÆSTER
Han
ns Henrik Henriksen – råd
dmand By ogg Landskab
Mad
S
og kkultur
ds Duedahl – Rådmand Sundhed
Jan Thaisen – skkoleudvalgett
Mad
ds Thomsen – lokal politiker
Micchael Arvin ‐ investor
SAM
MRÅDET
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
Afbud
k
– Thom
mas Dam (Uddpeget af FDF)
Uniformerede korps
Uniformerede korps
k
– Per Sander
S
(udpeeget af DDS)
m
Øvrrige – Manfreed Christensen (Udpegett af Sulsted menighedsrå
d)

Dagsorden
Efter velkom
mst ved KJELLD og præsen
ntation af sa mrådets medlemmer og hvilke intereessegrupper de
repræsenteerede, præseenterede gæssterne sig.
KJELD fortalte om Vestb
bjergs planerr
mling af ”idræ
æt på toppen
n” med kapaacitet tilpasninger
‐ Sam
‐ Etablering af en
n spændende
e midtby, og rekreative områder
o
i bunden af det gamle stadio
on omkring
ø.
en rregnvands sø
Men for at d
det lykkes, skal der ske flere ting, herrunder et salg af stadion, etablering aaf nye faciliteter på
toppen og sskabe et sam
mmenhæng i midtbyen.
Vestbjerg Saamråd ser po
ositivt på en befolknings tilvækst, me
en byen skal kunne følgee med. Hvor boligerne skaal
placeres er af mindre beetydning for samrådet.
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Derefter var dialogen åben og fri, og her kan nævnes
‐ MADS D sagde der til ”idræt på toppen” var 5 millioner fra kommunen, 1,5 million fra VIF, og
provenuet fra salg af området ved stadion. Men der skal søges fonde, hvilket forvaltningen gerne vil
hjælpe med.
‐ Målet er at skaffe så mange midler som muligt, men der skal gang i processen.
‐ Vigtigt at få sat gang i salget af stadion, så man ved hvad det kan indbringe, og mens der er interesse.
Jo større provenu, jo flere midler til ”idræt på toppen”.
‐ Hvis der skal yderligere dagligvare butik, vil det nok være bedst i det område VIFitness ligger, så der
er sammenhæng mellem butikkerne, så området syd for Mejlstedvej bliver boliger.
‐ Regnvands sø skal være rekreativ sø og ikke et indhegnet bassin
‐ Vækst puljen kan bruges til at etablere steder hvor folk kan samles – ikke tanken at de skal bruges til
fortove og lignende, da der er andre puljer til dette.
‐ Pas på at grønne arealer ikke springer i skov, da det kan forhindre udvikling.
‐ Vestbjerg skal ikke se sølle og forfalden ud
‐ Vigtigt at borgerne kan se at der sker noget
‐ Sti fra Møgelbjergvej til Egelundsvej – den der var er blevet lukket.
‐ Der savnes opfølgning fra trygheds vandring fra 16.05.16.
‐ Borgerhenvendelser om tilstoppet kloak på Tingvej flere gange.
KJELD kunne fortælle at iflg. Tina Adamsen, er hendes plan at forslag til kommuneplan tillæg fremlægges i
BLU medio november, hvorefter der kommer høringsperiode og borgermøde, så kommuneplanen er klar i
starten af 2018.
De to repræsenterede rådmænd ville tage hjem og se på hvordan der kom fremdrift, med de implicerede
forvaltninger og KLOAK.
Alle var enige om at det havde været et godt og konstruktivt møde.

Referent: Kjeld Schulz
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