VESTBJERG SAMRÅD
EN BY PÅ VEJ, EN BY FOR DIG OG MIG

Samrådsmøde 03.01.2018 – Hos Tove
Deltagere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unge – elevrådet på Vestbjerg Skole –
Ej indkaldt
Ældre – Tove Poulsen (Udpeget af VAC)
Borgerforeningen – Kjeld Schulz (Udpeget af Vestbjerg Borgerforening)
Erhvervsforeningen – Allan Kvistborg (Udpeget af Vestbjerg Erhvervsforening)
Skole – Peter Rasmussen (Udpeget af skolen)
Afbud
Institutioner – Annette Klovnhøj (Udpeget af institutionerne)
VIF – Torben Carstensen
Uniformerede korps – Thomas Dam (Udpeget af FDF)
Uniformerede korps – Per Sander (udpeget af DDS)
Øvrige – Manfred Christensen (Udpeget af Sulsted menighedsråd)

Dagsorden

Godkendelse af referat
Referat blev godkendt.

Vækst Vestbjerg og det forestående borgermøde
På borgermødet er det udelukkende udvikling, der skal på dagsorden.
Samrådet er blevet spurgt om de vil have noget med. Det blev diskuteret, at Samrådet gerne vil sige
velkommen
Landsbyklynge Hammer Bakker vil gerne give en kort orientering omkring dette. Vigtigt med fokus på at det
er to forskellige ting.
Der skal ikke komme for meget på – det skal være konkret og kommunen styrer ”slagets gang”.
Det blev endvidere oplyst, at kloak og kommunen måske indgår et samarbejde om regnvandsbassin. På
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denne måde sikrer kommunen, at det bliver rekreativt.
Derudover blev det diskuteret om Samrådet skulle gøre nogle indsigelser, feks offentlig transport, sti
systemer ligesom salget af fodboldbanerne blev diskuteret i forhold til, hvor langt vi er.
Landsbyklynge Hammer Bakker
Den 9. januar vil borgerne i Vestbjerg modtage et spørgeskema elektronisk. Det afsluttes den 6. februar, hvor
der er frist for besvarelse.
Det ønskes, at så mange som muligt svarer, hvorfor der også er udlovet et gavekort på.
Peter Andersen har ligget et skriv på Vestbjergs facebookside.
Skemaet er anonymt.
Årsmøde 2018
Årsmødet blev planlagt til den 21. marts 2018 med start kl. 18.30.
Det blev diskuteret, hvordan vi får de unge til at møde op. Kunne 8. klasse for eksempel komme med et
indlæg?
Et andet emne kunne måske være ”Idræt på toppen”.
Derudover blev det diskuteret om der skulle ses på vedtægterne.
Der vil være mad.
Måske Peter, skolelederen, kunne fortælle om samarbejdet med Unicef og børns rettigheder.
Det kunne være kommunen kunne komme og fortælle om byens fremtid, hvis det kunne nås. Dog er ikke alt
vedtaget til den 21. marts, hvorfor det vil blive svært.
Borgerhenvendelse om julestjerne
En borger har spurgt til om der kan komme flere julestjerner.
Det blev derfor diskuteret, hvordan dette vil kunne lade sig gøre.

Kommende arrangementer i Vestbjerg
Affaldsindsamling er landsdækkende og vil være den 22. april 2018.
Det vil blive annonceret og vi kan være i FDF‐huset.
Det er lige inden konfirmationerne, hvorfor alle opfordres til at komme og gøre ”byen ren”. Måske kunne
præsten hjælpe med at få de unge involveret.

16. marts har Borgerforeningen koncert.

Derudover er der, som nævnt ovenover, årsmøde 21. marts 2018.

Eventuelt
En borger har foreslået, at de rådne bænke fjernes. Det blev diskuteret om der findes mennesker i byen, der
vil organisere dette. Kommunen vil måske ikke deltage, men vil produktionskolen?
Måske det kunne være et emne til årsmødet?

Side 2 af 3

Det blev bestemt, at Samrådet skal have en annonce med i Vodskov Avis.
Thomas Dam oplyste, at der arbejdes på at få Preben Bang Henriksen til Sankt Hans.
Vi har betalt for juletræet i år modsat de seneste år.
Tove oplyste, at der er brug for nye net til de nye borgere. Det blev herunder diskuteret om der kunne
fremskaffes nogle tilbud samt hvordan disse net skulle bruges og om det overhovedet skulle benyttes.

Næste møde
Næste møde: 1. februar 2018.

Referent: Allan Kvistborg
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