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Referat af Samrådets Årsmøde – den 30. marts 2017 kl. 18.00 ‐
der blev holdt på Vestbjerg Skole
Udover samrådets bestyrelse, der består af: Kjeld Schulz, Anette Bach Klovnhøj, tove Poulsen, Karl
Meier Sørensen, Per Sander, Allan Kvistborg, Peter Rasmussen og Kirsten Carstensen (referent)
var der mødt ca. 90 personer. Rigtigt flot.
Vestbjerg skole havde stået for den dejlige mad, der bestod af gryderet, ris, salat og groft brød.
Dertil kunne købes øl, vand og sodavand for en pris af 10 kr.
Startede Samrådet med at synge: Blæsten går frisk over Limfjordens vande. Derudover havde
formanden, Kjeld Schulz, lavet power point, der kørte i baggrunden.
Kjeld bød velkommen til årsmødet og dejligt, at se så mange, og oplyste om dagsordenen, der er
som følger:
1) Valg af dirigent, 2) beretning v/formand Kjeld Schulz, 3) regnskab v/kasserer Anette
Klovnhøj, 4) indkomne forslag, 5) valg – a) bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for
grupperne 5, 6 7, 8 og 9 – (præsentation), 6) ændring af vedtægter og 7) evt.
Samtidig nævnte Kjeld Schulz, at der også skulle vælges en referent til mødet, hvilket blev Kirsten
Carstensen.
Kjeld nævnte, at det første pkt. på dagsordenen er valg af dirigent og Samrådet foreslog Hans
Tordal Mortensen, der blev valgt med akklamation og påså, jf. Samrådets vedtægter, at årsmødet
var lovligt indvarslet i Vodskov Avis den 7. marts d.å., dog en rettelse, idet pkt. 6 udgår.
Pkt. 2 – Årsberetning:
Der omhandlede: Hvad er Vestbjerg Samråd, medlemmer af Vestbjerg Samråd, Tryghedsvandring,
Oprydningsdag, Skt. Hans, Velkomst net, Landsby klynge samarbejdet samt Vækst Vestbjerg
Årsberetningen blev vist på power point, således at alle kunne følge med i beretningen.
Kjeld nævnte fra beretningen bl.a.;
Hvad er: Vestbjerg Samråd – og redegjorde nærmere herfor, bl.a. at Aalborg Kommune havde
bedt om oprettelse af Samråd rundt om i byerne, men at der nu i øjeblikket er 45 samråd.
Hvem er i Vestbjerg Samråd, og nævnte de 9 grupper, bestående af 1) børn og unge – elever i
elevrådet på Vestbjerg Skole, 2) ældre borger – Vestbjerg Aktiv Klubs bestyrelse, 3) ‐
borgerforeningen, repræsentant udpeget af Vestbjerg Borgerforenings bestyrelse, 4)
erhvervsforeningen – udpeget af Vestbjerg Erhvervsforenings bestyrelse, 5) – undervisning –
udpeget af Vestbjerg skole, 6) – børne‐ og ungdomsinstitutioner, udpeget af DUS A, DUS B + DUS
2, Vestbjerg ungdomsklub og legestuen + dagplejen, Børnehaven Stokrosevej, Myretuen og
Bakkely, 7) – idrætten udpeget af Vestbjerg Idrætsforenings hovedbestyrelse 8) ‐ uniformeres
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korps udpeget af DDS og FDF, 9) – foreninger, institutioner og andre, udpeget af Menighedsrådet
Sulsted/Vestbjerg, Sundby Hvorup Boligselskab afd. 16.
Det er et spændende arbejde og der arbejdes med mange udfordringer.
Hvad laver Vestbjerg Samråd – rundt og se på byen sammen med kommunen og politiet. Det skal
være trygt at være i byen.
Oprydning – der er oprydning rundt om i byen den 2. april 2017 kl. 10, National oprydningsdag, så
det ser pænt ud, dog en god ide, at beboerne er opmærksomme på de steder, hvor de bor, bl.a.
smidning af cigaretskod. Respekt for dem, der bruger dagen til oprydningen.
Sankt Hans Kjeld nævnte problemet med afholdelse af dette sidste år, hvor bl.a. FDF’erne trådte
til. TAK for det. Talt om, at flytte Skt. Hans arrangementet fra ridebanen ned på pladsen ved Kiwi.
Ingen brokkede sig. Kjeld rettede en stor TAK til FDF’erne, og at årets længste dag kunne blive
fejret.
Velkomstnet – udleveret og man prøver at komme ud til alle (prøver så godt man kan). Det er
Tove, der står for udlevering af disse net. En stor TAK til Tove herfor.
Landsbyklynge. Omkring Hammer Bakker – hvad er specielt godt byerne imellem. Projektet er et
projekt under DGI, Lokale og Anlægsfonden samt Realdania, som yder støtte i 1,5 år til konsulent
bistand. Aalborg Kommune har puttet tid og penge i projektet. Der er tilknyttet en konsulent og
oprettet en styregruppe, men der bliver på sigt brug for hjælpende hænder. Vestbjerg Samråd er
repræsenteret i styregruppen af Per Sander og Tove Poulsen.
Vækst Vestbjerg. Der er brugt meget tid på det. Har været holdt – eget borgermøde i juni,
kommunens borgermøde den 16. november og hvor der inden blev holdt møder med foreningen
inden. Det er en Tina Adamsen fra By‐ og Landskabsforvaltningen, der står for ”Vestbjerg”.
VIF arbejder med idrætten. Nye borgere – mere aktivitet, pres på hallen.
Byen skal være klar til nye borgere. Inden for de sidste 10 år er der kommet over 150 nye boliger,
hvor der ikke er sket noget med byens faciliteter og infra struktur. Skolen fået flere elever og nu
rundet de 500. Hallen er den samme som da den blev bygget. Der er dog nu 2 fødevarerbutikker i
byen.
Kjeld nævnte, at der var planlagt møde med Tina Adamsen i sidste uge, således at man kunne
berette lidt herom i dag, men mødet blev udsat, da politikkerne skulle bruge tid på at vende
”Vestbjerg” i deres politiske bagland.
Kommunen vil dog igangsætte en overordnet planlægning for området på toppen, som skal sikre
plads til skole udvidelse, og skabe plads til idrætten.
Kjeld redegjorde nærmere for, hvordan processen herfor er, herunder at det er en
længerevarende proces og tager nogen tid, inden ”skovlen” kan sættes i jorden.
Nævnt, med ujævne fortov og om der var tænkt på de ældre, herunder dårligt lys op mod hallen,
især om vinteren.
Tove nævnte, at det har været taget op på trygheds turen, og det er folk selv, der skal fortælle
kommunen herom. Man kan læse nærmere herom på kommunens hjemmeside under ”tip” de
steder, hvor der er problemer.
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Anne Honoré nævnte, at hvis man oplever, at der ikke gøres noget – må man gerne sende et
billede til hende. Adressen kan ses på byrådets hjemmeside.
Nævnt også, at lyset brænder uafbrudt ved den gamle skole og må siges at være ressourcespild.
Skolen har ikke længere noget med den gamle skole at gøre, men vil rette henvendelse til AAK
Bygninger..8
Spurgt, hvad den gamle skole skal bruges til, herunder nævnte Kjeld, at han ikke havde hørt noget
herom, og at den vist ikke var solgt endnu.
Beretningen blev godkendt med akklamation.
Pkt. 3 – regnskab v/kasserer Anette Klovnhøj:
Regnskabet var omdelt og Kjeld oplyste, at Anette (skatmester) havde 25 års jubilæum i samrådet.
Til lykke.
Anette redegjorde nærmere for indtægter og udgifter, og at der er en egenkapital på 15.504,91 kr.
Anette oplyste, at der ikke fra Aalborg kommunes side sidste år var indbetalt de obligatoriske
15.000 kr., som Samrådene får i tilskud, men at der i år i januar er indsat dobbelt. Der ville således
have været et overskud i stedet for et ”minus”.
Regnskabet godkendt med akklamation.
Pkt. 4 – Indkomne forslag:
Kjeld nævnte, at der ikke plejer at være ”indkomne forslag”, men at der i år er indsendt 2 forslag,
bl.a. fra Peter K. Andersen om:
”Referater af Vestbjerg samråds møder offentliggøres. Det kan ske via at der oprettes en
facebookside eller hjemmeside for samrådet. Jeg har oprettet en hjemmeside –
www.vestbjergsamråd.dk – som jeg gerne vil sponsorere og skænke til samrådet. Til gavn for
samrådet og byens borgere. Jeg vil assistere gerne samrådet med at ligge information på siden.
Det er naturligvis alene samrådet der beslutter hvilken information der skal være tilgængelig på
siden.
Samråd i andre byer – eks Vodskov – ligger referater ud af deres møder og orienterer om deres
aktiviteter på deres hjemmesider. Det er ikke muligt at finde informationer om Vestbjerg
Samrådets aktiviteter herunder mødereferater. Samrådet plejer at sige at man er borgernes organ.
Derfor bør denne information også være tilgængelig for borgerne”.
Kjeld nævnte, at Samrådet har planer om en hjemmeside, og når den er klar, skydes den i luften.
Kjeld takkede Peter Andersen for forslaget og tilbuddet om at få sponsoreret en hjemmeside, og
nævnte, at Samrådet ikke sponseres. Skydes formentlig i gang til foråret.
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Derudover er der også kommet et andet forslag, også fra Peter Andersen, der selv redegjorde for
sit forslag, der er:
”Årsmødet vælger 1 eller 2 personer til Vestbjerg Samråds bestyrelse/forretningsudvalg. Det ville
give de, der møder frem år efter år til samrådets årsmøder mulighed for at indflydelse på
samrådets arbejde og aktiviteter. Det vil også give mulighed for at folk der måske i en periode har
taget initiativ til noget i byen eller blot har interesse heri men ikke lige er tilknyttet en forening kan
inddrages. Det vil være et incitament til at fordre interesse for samrådets arbejde”.

Kjeld nævnte, at der har været holdt møde om de indkomne forslag. Forslag 2 vil kræve
vedtægtsændringer men samrådet er klar til dette arbejde, såfremt borgerne gerne så muligheden
for en borgerrepræsentation i samrådet.
Nævnt, at hvis samrådet får en hjemmeside, er det jo ikke noget problem.
Nævnt, på hjemmesiden kan man komme med ideer.
På baggrund af årsmødets tilkendegivelse og tilbagemelding, var der ikke stemning for forslaget.
Pkt. 5 – Valg:
Dirigenten nævnte, at der ikke er valg, men en præsentation.
Nævnt, at for
5) undervisningen – er det Peter Rasmussen – der fortsætter
6) børne‐ og ungdomsinstitutioner – er det Anette Klovnhøj – der fortsætter
7) idrætten – er det i stedet for Mads Thomsen – Kirsten Carstensen
8) uniformerede korps – er det Thomas Dam, FDF – i stedet for Per Sander, DDS
9) foreninger, institutioner og andre – er det Manfred Christensen – for Menighedsrådet for
Sulsted/Vestbjerg – i stedet for Karl Meier Sørensen for de øvrige
Det kommende samråd er herefter:
Unge – elevrådet på Vestbjerg skole
Ældre – Tove Poulsen
Borgerforeningen – Kjeld Schulz
Erhvervsforeningen – Allan Kvistborg
Skole – Peter Rasmussen
Institutioner – Anette Klovnhøj
VIF – Kirsten Carstensen (når ny formand er valgt indtræder denne)
Uniformerede korps – Thomas Dam (FDF)
Øvrige – Manfred Christensen (Sulsted Menighedsråd)
Pkt. 6 – ændring af vedtægter:
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Kjeld nævnte, at det var en fejl, det var kommet med, men at man havde haft kontakt til Peter
Pindstrup og der var enighed om, at vedtægterne trængte til en revision.
Pkt. 7 – evt.:

Hans Tordal Mortensen (dirigent) takkede for god ro og orden.
Kjeld takkede dirigenten, og takkede referenten og håbede, at hun vil fortsætte med at skrive, det
der kommer på programmet herefter.
Årsmødet sluttede kl. 19.45.
Derefter gik man over til
Hvad sker der i Vestbjerg:
bl.a. nævnt:
Separat kloakering, Global Youth Event, Udvikling af huspriser i Vestbjerg, Hjertestarter løberne,
Vestbjerg Kultur og Event samt – andet der sker af nyt i byen – ordet er frit.
Kjeld bød velkommen til Aalborg Forsyning, Kloak A/S’s repræsentanter
Michael Gleerup og Kristian Thaarup Skov
De vil fortælle om, hvad der sker af opgravning af vores by og hvornår færdig.
Michael takkede for at de måtte komme og fortælle om kloakprojektet, der er et stort projekt og
vil gerne have en god dialog. Han oplyste, at han er projektleder for separat kloakering i Vestbjerg
og Kristian vil fortælle om de nye kloakker, herunder renovering af fortov på Læhegnet, som
kommunen står for, men om de renoveres på Blomsterbakken tør han ikke svare på.
Der blev vist kort over Vestbjerg, herunder de ”røde felter” Læhegnet og de ejendomme, der er
berørt, ”gule arealer” skal være færdige den 31/12 2021, bl.a. Blomsterbakken og stier. Det
”grønne” området er fra 2021 til 31/12 2026. Der er dog ikke meldt dato ud endnu.
Der er EU lovgivning for at beskytte vandløb, der løber ud i Lindholm Å. Der er krav til dette inden
2026 med en spildevandsplan. Vand ud til pumpestation udenfor byen. Der skal bruges stort
bassin syd for Vestbjerg inden 2021. Størrelse og placering af bassinet er ikke endeligt fastlagt
endnu.
Syd for Mejlstedvej – omkring banerne, har hørt, at sportspladsen op til toppen. Er i kontakt med
kommunen, dog ikke endeligt på plads, hvor ligge. Det skal være et kæmpestort område, idet der
kommer meget vand.
Være i dialog med kommunen. Nævnt, hvorfor 3 overløbsbygværker – leder i dag ved store
regnskyl spildevand til Fyldgrafer videre i Lindholm Å og herfra til Limfjorden.
Kommunikation –
pjece husstandsomdeles til alle, som har fået udmeldt en dato.
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hjemmeside i uge 14
nyhedsservice – tilmelding til hjemmesiden på www.aalborgkloak.dk/vestbjerg
Infostander – ved Kiwi og Fakta – i løbet af april måned.
Brev før (under (og efter til de berørte ejendomme)
Kristian Entreprisen startet ved Læhegnet i 2017 og arbejder sig opad, færdig fra bunden og
opefter.
I dag ikke helt stoppet på Stokrosevej – startet i januar og afsluttes i november.
Vestbjerg Vandværk er gået med i projektet og udskifter vandledninger.
Aalborg kommune, Trafik/veje anlægger nye fortov på berørte veje og der asfalteres over 3 gange.
Kristian nævnte og viste på power point billeder fra Læhegnet og nævnte Stiktilslutning, når en
kloakledning bliver til to. Rød til spildevand, blå til regnvand.
Der er jo nogen, der bliver berørt heraf, idet det støver og larmer. Der er fundet gamle ledninger,
når graves op, der har givet problemer.
Spurgt om det kan laves på ens egen grund. Det er vigtigt, at der laves en separeringsattest fra en
autoriseret kloakmester, og at det er helt ude ved skel og ikke 3 meter inde. Helt ude ved fortovet
– en fordel for kloakfirmaet.
Oplyst, at man ikke er tvunget til at modtage E‐brev fra kloakfirmaet, medmindre man har sendt
oplysning ind herom.
Nævnt, at den nye vej ved Læhegnet er meget dårlig og med dårligt lys.
Michael nævnte, at han vil tage det med.
Michael og Kristian var færdige kl. 20.25.
Kjeld takkede for deres fremmøde.
Derefter gik man over til Global Youth Event, hvor en super stolt lærer, Karin Albrechtsen,
Caroline, Sofie og Frederikke samt Tara skulle fortælle om deres projekter i Uganda.
Karin fortalte, medens der blev arbejdet med at få projekteren til at vise billeder fra Uganda, hvad
der var lavet, bl.a. brønd, ganske almindelig skole til bedste skole, solceller og meget andet via
hjælp fra os i Vestbjerg.
Stolte af projektet, der var startet ved, at en lærer fra Uganda rettede henvendelse til skolen.
Læring er mange ting, bl.a. modstand, se, prøve noget andet.
Det ene ben, der er stærkt – at få engageret unge mennesker til at rejse ud i verden
Det andet ben, hjælpe andre.
Bl.a. har Tara, der var med fra 2012 – rejst ud i 1 år.
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Med hjælp fra Vestbjerg lykkedes det at få lavet en brønd med vand, så folk ikke skulle gå for langt
for at hente vand.
Der er nogle, der tager af sted til Uganda på tirsdag, bl.a. er der støttekoncert, hvor pengene går til
solceller.
Caroline fortalte om sit billes – fra en fattig landsby til denne fik en brønd, herunder medbragt 46
kufferter og nævnte en dreng, der aldrig havde set balloner, lyse op.
Tara fortalte, at hun var med tilbage i 2012 – lærte hende en masse, bl.a. stor interesse i at se
andre lande, drømmen om at komme til Afrika, betød rigtigt meget. Bl.a. nævnte Tara, lavet bål og
hvor man måtte stå og sige nej til 20 børn, der gerne ville være med. Hun har bl.a. været i Indien
og arbejde i 3 måneder med børn. Skal med til Uganda.
Sofie talte om et billede om en dreng, der legede med et rør og pustede i det. Ville ikke være sket
herhjemme. Talte også om en ældre dame der ikke havde set en hvid tidligere. Hun er blevet mere
moden og tør mange flere ting, bl.a. skal hun alene til USA.
Frederikke talte om lys, bl.a. deltes der lamper ud, købe solceller til de fattige børn, så de kan
læse, når de kommer hjem sent om aftenen og skal læse lektier. Ikke udsat for brandfare og sod
fra petroleumslamper. En lampe til et barn i Uganda koster 38 kr.
Karin nævnte, at som by kan vi være stolte. I 2016 havde de unge samlet 150.000,‐ kr ind til
Uganda, penge der gik fuldt ud til at hjælpe i Uganda, da deltagerne selv betaler for at komme
med.
Vist på power pointen, at der kunne indbetales penge via MobilePay til 2616 9179 – Gorm Skak
Mikkelsen.
Færdige kl. 20.45.
Vestbjerg Kultur og Event
v/Anders Saxtoft, der fortalte om en ny forening og takkede for invitationen til at komme og
fortælle herom. Startet med Vestbjergfesten, hvor han var én af forældrene og hvor Dodo and the
Dodo var inviteret. I dette arrangement deltog 500 personer. Gik godt og ville gerne være med til
at arrangere nye fester, hvorefter man besluttede at lave VKE, der afvikler Vestbjergfesten med
orkesteret The Antionneli Orchestra. Orkesteret kendes fra Vild med dans.
Billetsalget godt i gang. Solgt over 300 billetter. VKE er Vestbjergfesten og samme model som i
Vodskov, der blot har navnet: Vodskovs venner. Skal samle byens borgere, økonomisk overskud.
Fortsat mulighed for 5 klasses forældre, der tjener penge til en tur, mens resten af overskuddet
kan søges af medlemsforeninger.
Alle foreninger i byen er blevet tilbudt medlemskab, og FDF samt Borgerforeningen er med. Der
skal opbygges en økonomisk kapital på 150.000 kr. Der udloddes ikke penge til medlemmer førend
man er oppe på beløbet 150.000 kr. Medlems foreninger kan søge penge og Anders Saxtoft
nævnte, at overskuddet på Vestbjergfesten 2016 blev på omkring 100.000 kr., hvilket ikke kan
gøres uden borgerne.
Der udvælges et repræsentantskab, et aktivitetsudvalg nu. Når der er penge at fordele, vælges et
fordelingsudvalg der skal bestå af personer der ikke bor i Vestbjerg, men som har deres daglige
virke i byen.
Ikke spørgsmål – færdig kl. 20.52
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Allan Kvistborg – udvikling af huspriser i Vestbjerg
Takkede, fordi han måtte komme og fortælle. Har en interesse i byen, idet han kom til Vestbjerg i
1986, har kone og 2 børn. Tænke over, hvordan ser byen ud om nogle år.
Huspriserne er stigen og han spørges til tider om der kommer en boligbopple. Renten er lav.
Mange flytter tilbage til byen.
Konkurrence med andre byer, bl.a. Aabybro, Hjallerup og Brønderslev.
Hvad påvirker huspriserne – hvad kan vi selv gøre – hvad har byen at tilbyde
Vigtigt med tilflyttere til byen og hvorfor vælge Vestbjerg, bl.a. på grund af skolen, godt ry og
faglighed. Når 600 nye tilflyttere kan skolen så kapere så mange nye.
Vigtigt – sport – valg for børnene og forældrene. Hallen er gammel og slidt – ikke plads til alle
børn, der gerne vil gøre gymnastik.
Kulturhus som i Vodskov.
Skinner klar igennem – finde penge selv, salg af fodboldbaner, naturen spiller også ind – er rigtig
flot. Stisystemer har meget at sige. Vigtigt med indkøbsmuligheder samt transport muligheder.
Skal lægge pengene hos byens handlende. Ved sidste møde, var der unge, der viste og fortalte om
et trinbræt. Vigtigt, hvis – skal lykkes med vækstby.
Nævnte bl.a. salget af et hus i Ajstrup. Det er vigtigt, at fokusere på god beliggenhed, især til
lufthavnen. Byen skal udvikles og byen skal være attraktiv.
Vestbjerg er afhængig af ildsjæle – guld værd – har et godt Fitness.
Fint med nye boligområder, flere villaer, rækkehuse og andelsboliger.
En by med vigtigheden af at folk skal gøre noget selv.
Taler meget om hal og skole. Skal i gang med at udvikle byen, bl.a. bycentrum ved Kiwi og Fakta, et
sundhedscenter / lægehus.
Man kan se på Højgården, der blev købt af lokale.
Skal stå sammen for at løfte Vestbjerg.
Færdig kl. 21.15.
Kjeld nævnte, hvordan få de unge til at komme – forslag – overveje at møde senere og evt. ikke
spisning.
Hjertestarter løberne blev omtalt af Peter K. Andersen, der er landsdækkende med 500 under
netværket. Hvis ringes 112 hjertestart – sendes en sms ud til gruppen, kan være hurtigt med at
hjælpe. Det kræver kun at man har et kursus.
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Er et nyt projekt. Starter for 1 måned siden. Vigtigt at "redde" liv – gøre noget. Man kan ikke gøre
noget forkert.
Nævnt at hjertestarteren ved hallen nu er flyttet udenfor, og at dem, der er med i gruppen har
tavshedspligt.
Færdig kl. 21.20
Kjeld nævnte, at der er kommet en tredje sponsorhjertestarter ved Myretuen, hvor Sulsted
Menighedsråd sponsorerer det årlig eftersyn.
Andet der sker af nyt i byen – ordet er frit – til hvilket, der ikke var noget.
Kjeld takkede folk, fordi de kom og TAK for i aften.
Samrådets årsmøde sluttede kl. 21.20.
Formand Vestbjerg Samråd
Dirigent
Kjeld Schulz
Hans T. Mortensen

Referent
Kirsten Carstensen

