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

Samrådsmøde 04.06.2018 – Klubhuset
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)
Afbud
Uniformerede korps – Per Sander (udpeget af DDS)
Øvrige – Manfred Christensen (Udpeget af Sulsted menighedsråd)

Dagsorden

Møde med Vestbjerg Aktive Borgere
Til stede var Finn, Karl Meier samt Leo Rasmussen.
Vi talte om, hvordan vi kommer i gang, hvor skal pengene komme fra? Kan der søges tilskud?
Vi brainstormede, hvilke opgaver, man kunne komme i gang med. Herunder maling af flagstænger, ordne
borde og bænke rundt i byen eller vaske skilte af.
Skal der være en kontaktperson hos kommunen? – Der skal være vished for, at der er midler til tingene før
man kan komme i gang.
Det blev aftalt, at gruppen vil gå en runde i byen for at se, hvad de trænger og hvor man skal starte.
Karl vil blive koordinater for gruppen.
Der kunne bla. også være hjælp den 18. august til Torvedagen – hjælp til opsætning mm..
Der er aftalt et nyt møde til efter sommerferien.
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Godkendelse af referat
Godkendt.

Konstituering
Kjeld trækker sig som formand. Ny formand er Torben Carstensen.
Allan fortsætter som sekretær.
Anette fortsætter som kassér.

Julestjerner
Vestbjerg Erhvervsforening har ikke nok penge til at betale for opsætning af julebelysning længere. Derfor
skal opgaven overgå til andre. To firmaer har tilkendegivet, at de vil give et beløb hertil. Der mangler således
kun under kr. 4.000 samlet set.
Det blev aftalt, at flere i Samrådet vil spørge rundt. Måske kunne der opsættes en indsamlingsbøtte, der
kunne stå et sted i byen.

Rundt om Hammer Bakker
Per forklarede, hvor langt vi er. 5 beboere fra Vestbjerg er med. De er fordelt på forskellige arbejdsgrupper –
herunder bla. ”gode råvarer” og ”infrastruktur”.
Vedrørende naturprojekt er der stormøde 6. juni – indkaldt af Aalborg kommune.
Der tales blandt andet også om 3 trin bræt – i Tylstrup, Sulsted og Vestbjerg.
Der er ved at blive udarbejdet en kalender over samtlige planer i alle byer.
Herudover tales der generelt også om cykelstier og transport.
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City Loop og Idræt på Toppen
Der er ved at blive lavet fortov og sti ved banken samt fjerner nogle træer ved fodboldbanen op ad
Mejlstedvej.
Det går ikke så hurtigt og vi føler generelt ikke, vi ved så meget – om hvornår hvad vil ske.
Idræt på toppen ligger lidt stille – der foregår en masse bagved, men det tager tid.
Det ville være dejligt med noget mere information samt en tidsplan.
Torben vil kontakte Tina Adamsen.

Aktiviteter i nærmeste fremtid
Sankt Hans og Torvemøde

Eventuelt
Der bliver spurgt til, hvad der sker med forlængelse af Gyldenrisstien? – Torben spørger kommunen.
Per har lavet et skriv vedrørende persondataforordning. Se vedhæftet.
Per har sendt et billede af kloakbassin fra Nørhalne til inspiration.
Torben oplyste, at mikrofodbold så småt vil blive flyttet op til skolen. Det vides ikke med sikkerhed helt
hvornår.

Næste møde
Næste møde: 29. august 2018 i klubhuset
Referent: Allan Kvistborg
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