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VESTBJERG SAMRÅD 

EN BY PÅ VEJ, EN BY FOR DIG OG MIG 

 

 

Samrådsmøde 20.05.2019 – Klubhuset 

Deltagere 

• Unge – elevrådet på Vestbjerg Skole –    Ej indkaldt 

• Ældre – Tove Poulsen (Udpeget af VAC)    

• Borgerforeningen – Kjeld Schulz (Udpeget af Vestbjerg Borgerforening) Afbud 

• Erhvervsforeningen – Ingen repræsentanter             

• Skole – Torben Jensen (konstitueret skoleleder)    

• Institutioner – Henrik Olesen      

• VIF – Torben Carstensen 

• Uniformerede korps – Thomas Dam (Udpeget af FDF)  Afbud  

• Uniformerede korps – Per Sander (udpeget af DDS)    

• Øvrige – Torben Lauridsen og Klaus Fossing    

 

 

Dagsorden 

Godkendelse af referat 

Referat godkendt. 

Juletræsbelysning: 

For juletræsudvalget mødte Mona Ryddeskov og Bente Fossing. Udvalget er suppleret op med Brian 

Johansen. 

Flyers ift. uddeling i byen – 1.000 kr. bevilget til at få lavet denne. 

Gerne samle 100-200 tkr. Ind ift. julebelysning 

Mobilepay – Torben Lauridsen iværksætter oprettelse af denne  

Skilt – opsætning til synligggørelse af sponsorer ved Byhaven – Mona kontakter Park og Natur ift. opsætning 

af skilt  

Faktura ift. erhvervsdrivende ift. sponsorat – Samrådet laver fakturaerne uden moms 

 

Flagstænger 

Vestbjerg Aktive Borgere har opmålt og kontrolleret huller til flagstænger. 
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Der skal tages kontakt til kommunen for at finde ud af, hvor fremtidige huller kan placeres. 

Hvis der ikke er lavet noget med kommunen, så må vi i Samrådet lave et kort, hvor det kan placeres. 

Byhave 

Torben C retter henvendelse til Tina Adamsen omkring færdiggørelse og evt. indvielse. 

Torben C retter henvendelse til Annette Klovnhøj omkring koordinering ift. indvielse, så vi kun indvier 

pladsen en gang. Skolen kommer med sponsorat til kage. 

Der bevilges tilskud til udgift til gravearbejde. 

Ren dag 

Ganske fantastisk dag med 44 voksne deltagere og ordentlig omgang børn. Det skal koordineres lidt bedre til 

næste år., herunder også med skolen. Spejderkorpset mødte også op.  

Bakmøllevej kan være et indsatsområde til 2020. Større Vestbjerg kort – hvis der er lige så mange der møder 

op.  

Elgaard og Søndergaard er sponsor, så der fremsendes faktura på dette til dem. 

 

Torvemarked 2019 

Dette afholdes den 17. august 2019 (forventeligt). 

Møde mellem samråd, forvaltninger og byråd den 20. juni 2019 

Torben C og Henrik deltager i dette møde. 

 

Eventuelt 

Rundt om Hammer Bakker får et tilskud på 1.000 kr. 

Der har været holdt første møde, hvor man fandt ud af at det primære er kommunikation i 

klyngesamarbejdet.  

Hundeskov – der arbejdes videre på dette. 

Næste møde er 26. juni kl. 17.00 i klubhuset. 

 

Referent: Torben Carstensen 


