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

Samrådsmøde 20.02.2019 – 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.
Vedtægtsændring for samrådet
Peter Pindstrup: Vedtægter er ok.
Vedtægtsændringer skal først besluttes, og derefter senere ske valg, så det i princippet kan sættes i værk for
det kommende år. Vedtægtsændringerne tages med på det kommende årsmøde, så de er med under
indkomne forslag. Kjeld sender indkaldelsen for 2018 til Torben, så vi kan få den i avisen.
Det er samrådets samlede ansvar at få sendt regnskabet ind inden for den frist der er.
Anette Klovnhøj stopper i samrådet, og Henrik Olesen er valgt som fremtidigt medlem for institutionernes
side. Der skal findes en kasserer.
Per Sander træder ind i stedet for Thomas Dam.
Manfred Christensen er på valg, og hvis folk ikke godkender vedtægtsændringerne, så skal der findes en nyt
medlem fra denne del.
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Klyngesamarbejdet Rundt om Hammer Bakker
Der afholdes stiftende generalforsamling den 7. marts. Afventer indbydelse til dette.
Der er givet tilsagn om 10.000 kr. til foreningen, som åbenbart tages fra øvrige puljer mv.
Ny landdistriktspolitik
Invitation til workshop i Brændskov Forsamlinghus.
https://sundhed-kultur.nemtilmeld.dk/132/
Invitation til deltagelse i dette lægges ud på facebook og hjemmesiden.
Folk tilmelder sig, hvis det passer ind i programmet.
Affaldsindsamling 5/5
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. Øvrige personer møder ind kl. 8.30.
Manfred tager fat i præsten ift. hjælp fra 7. klasserne. Kan være et problem ift. at eleverne er færdige med
konfirmationsforberedelserne.
Tove tager fat i Mads Thomsen omkring lån af tænger fra kommunen, hvilket er ok.
Kjeld sender planen til Tove samt indbydelsen.
Der laves opslag på diverse facebookgrupper.
Hundeskov
Det har tidligere været forsøgt med en drøftelse om hundeskov med Aalborg Kommune ved ridebanen.
Det bør være Samrådet, der retter henvendelse til kommunen om dette, men der kan efterspørges på
facebook, og der er nogen, der vil være med i en projektgruppe for at få dette sat i værk.
Der skal rettes henvendelse til Park og Natur om dette projekt, herunder om der kan være fremtidig
placering ved kommende regnvandsbassin.
Planlægning af årsmøde 2019
Gennemgang af vedtægtsændringer. Juletræsbelysning. Vestbjergs Aktive Borgere.
Drøftelse af anvendelsen af pladsen ved Spar. Hundeskov
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.
Torvet er booket. Betaling til mad foregår på konto 7449-1012261 senest den 16. mart 2019 og det koster 30
kr. pr. person. Menu er et stjerneskud. Anette Klovnhøj kontakter Kents Madhus i Sulsted eller Vodskov
Hallen. Der er drikkevarer til maden, og øvrige drikkevarer kan købes. Anette bestiller drikkevarer ved Spar,
evt. afhentning finder vi ud af. Tove finder ud af tallerkner og bestik.
Regnskab for 2018, pengene er brugt så rigeligt. Evt. kontingent for klyngesamarbejdet i 2019.
Samrådet mødes kl. 17.30 til opstilling, folk kommer til spisning kl. 18.30, og mødet starter kl. 19.00.
Kjeld sender tidligere års powerpoint til beretningen og regnskab.
Torben undersøger ved Kirsten Carstensen om hun vil være referent, og om Hans Tordal være ordstyrer.
Vestbjergs Aktive Borgere
Materialer til sandkasse ved Stakladen er ankommet, og de går i gang med anlæggelsen, når vejret tillader
det.
Vask af byskilte sætter de i værk.
Frugttræer leveres samlet til alle 7 området, og de skal plantes sidst i marts. Deadline er 1. april for plantning,
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og der vil være instruktion i plantning og beskæring.
Der mangler et byskilt ved Hjørring Landevej, før end parkeringspladsen på toppen. Hør Mads Thomsen om
der er et skilt.
Lave permanente huller til flagstænger, så de kan placeres centralt i hele byen.
Opfordring på årsmødet til at dem der ikke er praktikere også kan melde sig, så der evt. kan søges penge fra
fonde.

Eventuelt
VAK vil gerne have drøftet fortovene på Blomsterbakken. Torben retter henvendelse til kommunen, hvad der
kan gøres.
Orienteret om møder i klyngesamarbejdets workshop omkring Natur og Bevægelser, herunder en eventuel
udvidelse af shelterpladsen i Hammer Bakker.
Næste møde er 3. april kl. 17.00 i klubhuset.

Referent: Torben Carstensen
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