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

Samrådsmøde 01.02.2018 – Vestbjerg Skole
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)
Institutioner – Annette Klovnhøj (Udpeget af institutionerne)
VIF – Torben Carstensen
Uniformerede korps – Thomas Dam (Udpeget af FDF)
Afbud
Uniformerede korps – Per Sander (udpeget af DDS)
Øvrige – Manfred Christensen (Udpeget af Sulsted menighedsråd)

Dagsorden

Godkendelse af referat
Kjeld har ikke fået udsendt referat, så godkendes på næste møde

Efter borgermødet, og vækst Vestbjerg
Mødet gik godt
Meget få spørgsmål

Aktive Vestbjerg borger
Der blev talt om nogle borger kunne gå aktivt ind og lave noget for byen. Det kunne være et punkt på
dagsordenen. Arbejdet består feks. i at reparere flagstænger, borde og bænke mv. Skaffe nye ting til byen,
bænke, legepladser, julestjerner m.v.
Det blev diskuteret, hvordan midlerne kunne skaffes. Dette vil også være en opgave for gruppen.
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Det blev endvidere diskuteret om gruppen skulle have en repræsentant i Samrådet.
ANETTE undersøger om Samrådet feks. må betale for maling
TORBEN spørger en mulig kandidat til at hjælpe det i gang.

Årsmøde 2018
Årsmødet er den 21. marts 2018. Skolen kan ikke levere mad.
Punkt på dagsordenen kunne være børns rettigheder som Vestbjerg skole er en del af. 4‐8 klasse fra
rettighedsrådet kunne komme med et indlæg på ca. 20‐30 min.
Der skal som vanligt være en velkomstsang
Anette bestiller mad
Der vil være en annonce i Vodskov Avis 3 uger før
Landsbyklyngen skal ikke på dagsordenen, men et indlæg senere
Anette laver regnskab
Det undersøges hvem der kan være referent og ordstyrer. TORBEN spørger Kirsten om referent og ANETTE
spørger Hans om ordstyrer.

Kommende arrangementer i Vestbjerg
Affaldsindsamling er landsdækkende og vil være den 22. april 2018, jfr. hjemmesiden.
Dagen starter kl. 9.00 ved FDF.
Kjeld laver plakat
Anette sørger for morgenbrød
Manfred undersøger om konfirmanderne kan hjælpe
Torvedagen – skal flyttes over til Samrådet. Borgerforeningen indkalder til planlægningsmøde.
Sankt Hans – FDF står for det.

Eventuelt
Der blev spurgt til, hvem der sætter flagstænger op på konfirmationsdage. Det gør 6. klasse og forældre.
Peter skriver til forældrerådet i 6. klasse

Næste møde
Næste møde: 14. marts 2018.

Referent: Allan Kvistborg
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