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

Samrådsmøde 03.10.2018 – Klubhuset
Deltagere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unge – elevrådet på Vestbjerg Skole –
Ældre – Tove Poulsen (Udpeget af VAC)
Borgerforeningen – Kjeld Schulz (Udpeget af Vestbjerg Borgerforening)
Erhvervsforeningen – Allan Kvistborg (Udpeget af Vestbjerg Erhvervsforening)
Skole – Torben Jensen (konstitueret skoleleder)
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)

Ej indkaldt
Fraværende
Afbud
Afbud
Afbud

Dagsorden

Godkendelse af referat
Referat godkendt dog med bemærkning om følgende:
etablering vedr. city loop iværksættes uge 41, jf. mail rundsendt fra Tina Adamsen.
Vestbjerg Aktive Borgere har haft møde med kontaktperson fra kommunen, positivt møde, kommunen laver
selv bænkene, mens der skaffes materialer til sandkassen ved stien mellem Læhegnet og Stakladen.

Juletræ - betaling til optog
Opsætning den 29. november kl. 16.00. Der er styr på træ og afhentning, og Thomas Dam har kæderne. Der
ydes tilskud til musik til juleoptog i 2018 med samme beløb som tidligere år. Hjælpere til opsætning af træ er
Thomas, Torben og xxx.
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Rundt om Hammer Bakker - orientering fra møde
Per/Torben orienterede fra mødet, hvor det blev besluttet at fortsætte med klyngesamarbejdet Rundt om
Hammer Bakker. Der er kommet invitation til fælles afslutningsmøde den 31. oktober, som rundsendes
sammen med projektbeskrivelsen. Anette er med i Hammer Gode Råvarer, og der bliver plantet frugttræer
ved City Loop og samtidig også ved stien mellem stakladen og læhegnet ved sandkassen. Skitse på placering
rundsendes.

Trinbræt
På mødet omkring Rundt om Hammer Bakker blev der drøftet trinbræt med samrådet fra Sulsted, som synes,
at vi skal gå efter 3 trinbrætter i de byer ved jernbanen. Beslutning om at der sendes mail afsted til Sulsted og
Tylstrup samråd for drøftelse af strategi. Kjeld kan være en mulig deltager i dette møde.

Økonomiske rammer i 2019
De økonomiske rammer skal vi være obs. på, idet der kan komme en anmodning fra klyngesamarbejdet
Rundt om Hammer Bakker omkring tilskud til startkapital. Drøftelse af julestjerner og tilskud til juleoptog.
Yderligere drøftelse afventer udmelding fra erhvervsforening herunder om der skal ydes tilskud til
klyngesamarbejdet.

Eventuelt
6. Næste møde er 4/12 kl. 17.00 i klubhuset.
Der rettes henvendelse til Tina Adamsen omkring hjørnerne ved indkørslen til Fakta og Spar.

Referent: Torben Carstensen
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