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

Samrådsmøde 09.01.2019 – 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
Afbud

Afbud

Dagsorden

Godkendelse af referat
Referat godkendt dog med bemærkning om følgende:

Vedtægtsændring for samrådet
Vedtægtsændringerne blev gennemgået igen, og korrigeret på nogen få punkter omkring synliggørelse af
medlemmer. Nyt udkast er vedhæftet, og Anette snakker med Peter Pindstrup, om de ser problemer i
vedtægterne.
Vidensdeling fra Samrådet:
Per prøver at lave en blog samt en mailliste folk kan tilmelde sig på hjemmesiden, således informationer
kommer ud den vej. Derudover laves der en facebookside for Vestbjerg Samråd.
Vedtægter Rundt om Hammer Bakker:
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Det fremsendte forslag fra Lasse Breddam blev gennemgået, og de eneste bemærkninger til vedtægterne,
var at der skulle ske en præcisering i § 5 omkring medlemmer.
Affaldsindsamling 31/3
Blev besluttet, at vi ikke kobler os på den landsdækkende kampagne, idet vi hellere vil have, at byen er ren til
konfirmationerne, hvilket også gør det muligt at få hjælp fra konfirmanderne.
Datoen bliver den 5/5 kl. 9.30 til kaffe/rundstykker.
Manfred tager fat i præsten ift. hjælp fra 7. klasserne.
Tove tager fat i Mads Thomsen omkring lån af tænger fra kommunen.
Kjeld sender planen til Tove.
Planlægning af årsmøde 2019
Gennemgang af vedtægtsændringer. Juletræsbelysning. Vestbjergs Aktive Borgere.
Drøftelse af anvendelsen af pladsen ved Spar.
Byudvikling – byudviklernes syn på byudvikling i Vestbjerg.
Michael Arvin og Peter Østergaard vil gerne komme og fortælle om dette emne.
Datoen ændret til den 20. marts, idet VKE afholder arrangement sammen med 8. klasserne med Niarn den
13.
Torben kontakter Lars Præsius til booking af torvet.
Vestbjergs Aktive Borgere
Der er rettet henvendelse til Karl Meier omkring vaskning af byskilte og om hjælp ift. frugttræerne.
Eventuelt
Næste møde er 20/2 kl. 17.00 i klubhuset.

Referent: Torben Carstensen
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