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Dagsorden

Godkendelsse af referatt
Referat blevv godkendt – Tove vil dogg gerne havee, at et punkt vedrørende
e stien kom med.

Dialog om m
møde med politikkere
p
Kommunep
planen er ikkee færdig end
dnu. Den ska l godkendes 11. december 2017.

Side 1 af 2

Dialog om møde 06.11.2017
Tina fik ikke lov til at sende kommuneplanen ud inden den er godkendt, men vil blive fremlagt på møde
06.11.2017. Mødet starter kl. 14.00, fra samrådet deltager Kjeld, Per, Manfred og Tove.
Hvis byrådet godkender sagen den 11. december, vil den blive offentliggjort den 15. december, hvorefter der
er 8 ugers høringsperiode.
Hvis planen godkendes vil der blive afholdt borgermøde den 15. januar 2018 på skolen.
Der skal gerne ske noget NU.

Hvordan kommer vi videre med Vækst Vestbjerg
Når planen bliver offentliggjort, kommer vi videre. Vi regner med at blive klogere efter mødet den 6.
november 2017. Her ved vi mere, og kan beslutte hvordan vi kommer vider.
Vi skal gerne være på forkant.

Julen i Vestbjerg
Vi har lovning på et træ hos en privat. Manfred undersøger mulighederne for træ, transport og lyskæder. Der
vil blive brug for frivillige til opsætningen.
Træet skal være oppe inden 2. december – gerne tidligere. Hvis muligt skal det være den 30. november.
Østerby vil blive spurgt omkring fragt.
Hvem fjerner det igen? Det skal der styr på inden. Tove vil spørge FDF.
FDF forespørger om støtte – det er aftalt, at Samrådet støtter til musik, men ikke til annoncen.
Allan spørger hos erhvervsforeningen hvem der sætter julelys op. Efterskrift: Erhvervsforeningen får sat
julestjerner op

Aktiviteter i 2018
Årsmødet er aftalt til den 21. marts 2018.
Borgermøde den 15. januar 2018 efter alt at dømme
Oprydningsdag – dato er ikke fastsat endnu
Tryghedsvandring
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Vestbjerg By Laug
Kjelds forslag: Vestbjerg By Laug er en ide om, at en gruppe der vil bidrage praktisk i byen med forskellige
aktiviteter og vedligehold, eller en anden måde at sikre de faciliteter og udstyr byen har og får, bliver bragt i
brug og vedligeholdt.
Det kan også være en anden måde, men i mange andre byer, virker dette, så måske det også vil virke i
Vestbjerg?
Der tænkes videre om hvordan det kan organiseres. Måske bruge årsmødet til at rekruttere.

Eventuelt
Per og Annette informerede om et møde i fælleshuset i Brændstrup vedrørende Landsbyklyngen. Der skal
iværksættes en spørgeskema undersøgelser til borgere i området.
Der har været en forespørgsel vedrørende det høje græs udenfor bygningen, hvor fitness er. Området er ejet
af en privat mand, der står for græsklipningen.

Næste møde: 27. november 2017 kl. 17.00 på skolen.

Referent: Allan Kvistborg
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