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VESTBJERG SAMRÅD 

EN BY PÅ VEJ, EN BY FOR DIG OG MIG 

 

 

Samrådsmøde 29.08.2018 – Klubhuset 

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) Afbud 

• Skole – Torben Jensen (konstitueret skoleleder)     

• Institutioner – Annette Klovnhøj (Udpeget af institutionerne)    

• 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) Afbud   

 

 

Dagsorden 

 

Godkendelse af referat 

Godkendt 

 

Bemanding af samrådet, herunder specielt skolens post 

Det er aftalt, at Jakob Friis fra skolebestyrelsen får indkaldelserne, og så vurderer han sammen med 

skolelederen, hvem der deltager i møderne, alt afhængig af indhold. 

 

Evaluering af torvedag 

God dag med godt besøgstal, som dog endnu engang blev stoppet tidligere pga. vejret. Godt at have 

Nordjyske Bank med. Flyer fra Rundtur skal lægges op på Vestbjerggruppen. 
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Rundt om Hammer Bakker, møde den 11. september 

Torben og Per deltager i mødet 11/9. Anette orienterede om Hammer Gode Råvarer, herunder frugttræer 

ved City Loop, og at der skal afholdes råvarermarkeder. 

 

Julestjerner - bliver det jul i Vestbjerg - opgave omkring juletræ 

Julestjerner opsættes af erhvervsforeningen i 2018. 

Tove kontakter Kurts Savværk vedr. juletræ, og Østerby for transport. Træet sættes op 29/11.  

Thomas Dam ligger inde med lyskæderne fra sidste år. 

 

City Loop og Idræt på Toppen - hvor er vi i processerne 

Orienteret om hvor vi er i processerne, hvor der er en smule fremdrift. Der tages dog kontakt til Tina 

Adamsen vedr. City Loop. Lokalplan over Mejlstedvej er udarbejdet, og på vej igennem. 

 

Aktiviteter i den nærmeste fremtid - eventkalender 

Borgerforeningen har nogen aktiviteter i løbet af efteråret. 

 

Vestbjergs Aktive Borgere - hvor langt er vi og er der yderligere opgaver? 

Der tages kontakt til Karl Meier Sørensen pba. tilbagemelding fra kommunen, så vi kan komme videre med 

dette. 

 

Næste møde 

Næste møde 3/10 kl. 17-18 i klubhuset. 

Referent: Torben Carstensen 


