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VESTBJERG SAMRÅD 

EN BY PÅ VEJ, EN BY FOR DIG OG MIG 

 

 

Samrådsmøde 19.04.2018 – Vestbjerg Skole 

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)  Afbud  

• 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 

 

Godkendelse af referat 

Referaterne blev godkendt 

 

Konstituering 

Kjeld trækker sig som formand. Ny formand er Torben Carstensen. 

Allan fortsætter som sekretær. 

Anette fortsætter som kassér. 

 

 

Evaluering af samrådets årsmøde 
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Ikke så godt besøgt som førhen. Det blev diskuteret hvorfor. Der var ikke mange unge. Måske forventningen 

var for høj. Programmet skal prøves at laves tidligere, så der kan laves mere reklame for det. 

 

Oprydningsdag 

Tove har overblikket. Plakaterne er sat op rundt omkring. 

Der vil være rundstykker og kaffe. 

Det starter kl. 9.00. 

 

Rundt om Hammer Bakker 

Der er udarbejdet en stor rapport på baggrund af borgerundersøgelsen. 

Der er en liste med frivillige. 

Bla. laves en eventkalender – en oversigt over arrangementer. 

Referat af seneste møde fremsendes, når det foreligger. 

 

Julestjerner 

Erhvervsforeningen opløses måske og har ikke længere økonomi til ophæng af julestjerner. 

Hvem kan stå for det fremover? Det blev diskuteret. Det blev også diskuteret om det kunne være en opgave 

for borgerforeningen. 

Allan vil vende tilbage efter erhvervsforeningen har afholdt generalforsamling. 

 

Aktive Vestbjerg Borgere 

På årsmødet meldte nogle frivillige sig. De skal indkaldes til et fælles møde, og det bliver på mødet den 16. 

maj, hvor de inviteres til kl. 17.00. Kjeld fremsender mailadresse på Karl-Meier, så Torben kan indkalde dem. 

 

Møde med kommunen 

Der foreligger en indkaldelse fra kommunen. Det blev aftalt hvem der deltager. 

Torben deltager den 3. maj i mødet i Frejlev. 

Allan deltager den 17. maj på Stigsborg Brygge. 

 

Evt. 

Ingen emner. 

 

Næste møde 

Næste møde: 16. maj 2018 kl. 17.00 i klubhuset 

Referent: Allan Kvistborg 


