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

Samrådsmøde 04.12.2018 – 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

Afbud
Jacob Friis mødt

Afbud

Dagsorden

Godkendelse af referat
Referat godkendt dog med bemærkning om følgende:
Kommunen er vendt tilbage ift. indkørselsforholdene ved Spar og Fakta, og det er deres vurdering, at
forholdene er gode nok ift. trafikken, hvorfor der ikke gøres yderligere ved dette.

Vedtægtsændring for samrådet
Udkast til vedtægtsændringer blev gennemgået for hver bestemmelse, og årsagen til ændringer blev også
drøftet, herunder hvilke foreninger der skal være med, og hvordan folk kan komme ind i samrådet.
Ændringerne giver også mulighed for at tilknytte projektgrupper, så folk kan arbejde i disse grupper fremfor
at være med til møderne. Det giver endvidere også mulighed for at få forældrevalgte ind fra institutioner og
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skole, hvilket kan give en øget styrke.
Udkastet er redigeret og vedhæftet, således at dette kan gennemgåes igen på næste møde.
Økonomiske rammer i 2019
Erhvervsforening har nu meldt ud, at den ophører, hvorfor der ikke er nogen pt. Til at varetage opgaven
omkring juletræsbelysning. Det tages med på årsmødet, hvad folk tænker om belysning i 2019.
Annonce i Vodskov Avis sløjfes.
Der foreligger stadig mulighed for at der kan komme anmodning fra klyngesamarbejdet Rundt om Hammer
Bakker.
Ift. bespisning til årsmødet meldes det ud at der er tilmelding til spisning, og at det koster 30 kr.
Planlægning af årsmøde 2019
Gennemgang af vedtægtsændringer. Juletræsbelysning. Vestbjergs Aktive Borgere.
Det bør overvejes kraftigt til næste møde, hvad der kan være af emner.
Datoen for årsmødet bliver den 13. marts 2019. Mad skal koste 30 kr.
Eventuelt
Næste møde er 9/1-19 kl. 17.00 i klubhuset.
Tove oplyste, at vognmand Per Jensen havde kørt træet ganske gratis.
Referent: Torben Carstensen
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