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

Samrådsmøde 11.09.2019 – Klubhuset
Deltagere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unge – elevrådet på Vestbjerg Skole –
Ældre – Tove Poulsen (Udpeget af VAC)
Borgerforeningen – Kjeld Schulz (Udpeget af Vestbjerg Borgerforening)
Erhvervsforeningen – Ingen repræsentanter
Skole – Torben Jensen (konstitueret skoleleder)
Institutioner – Henrik Olesen
VIF – Torben Carstensen
Uniformerede korps – Thomas Dam (Udpeget af FDF)
Uniformerede korps – Ole Bie (udpeget af DDS)
Øvrige – Torben Lauridsen og Klaus Fossing

Ej indkaldt
Afbud

Afbud

Dagsorden
Godkendelse af referat
Referat godkendt.
Byudvikling
Torben C har haft et par telefonmøder med Tina Adamsen omkring byudviklingsprojektet, hvor der er lidt
penge tilbage.
Kommunen har to borde/bænkesæt, som i første omgang placeres ved Byhaven, så kan disse altid flyttes
rundt i byen, hvis der bedre pladser til dem.
Legeplads er bestilt, og etableres i den sydlige del af haven mod fitness med gummibelægning på arealet.
Sti gennem skoven syd for fodboldbanen ved Mejlstedvej bliver etableret i 2019.
Der er herefter en sum penge tilbage, og i forhold til dette blev følgende muligheder drøftet:
Sti fra Slugten mod Landevejen, herunder om det er muligt at etablere en sti fra Slugten til Egelundsvej eller
om der kan laves afmærkning til cykler på Tingvej. Sidste mulighed kræver flyt af fortove på den sydlige side
af Tingvej, og så afgrænser økonomien hvor langt vi kan komme. Sti mod Egelundsvej kan ikke lade sig gøre
da der er for lidt plads, og sti mod landevejen kan kræve ekspropriation, da ejer ikke tidligere har vist
interesse for at sælge arealet. Om kommunen har ekspropriationsvilje kan være tvivlsomt.
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Fortov fra Stakladen og mod Vindfløjen blev også drøftet, og det er vurderet at denne begrænsede økonomi
ikke hjælper på dette problem.
De Aktive Borgere har også haft drøftet byportaler mv. med Bodil Mortensen, men da planerne ikke er helt
konkretiseret endnu, så afventer vi at arbejde videre med disse.
Sidste mulighed er så køb af hegn til hundeskov, hvor placering endnu ikke vides, idet kommunen arbejder
med planer om skovrejsning flere steder i byen ( se vedhæftede kort). De tilstedeværende synes, at det er
dette projekt vi skal arbejde videre med, idet der nu kan være en hjælpende hånd til at rejse økonomien på
noget som flere i byen kan have gavn af. Der rettes derfor henvendelse til Tina Adamsen, at det er dette vi vil
arbejde videre med.
Orienteret om processen med Idræt på Toppen, herunder at baner er i gang med etablering, og at center og
tennis/petanque etableres fra slut 19 til slut 20, så tingene kan tages i brug primo 2021.
Orienteret om økonomien i julebelysning, hvor der er flotte bidrag, som gør at det er muligt at indkøbe
omkring 25 stk. julepynt til lysmasterne.
Møde med politikere.
Torben L arbejder videre sammen med Anne H. Østergaard for at få strukket en god dagsorden sammen,
som kan få politikere til et møde i byen. Vestbjerg er en udviklingsby – hvordan skal det forstås?
Samlingssted for unge
Drøftet i elevrådet på skolen, og de kan godt tænke sig områder, hvor man kan bruge sin egen vægt ifm.
træning, område med tag over, hvor man kan opholde sig, og så arbejdes der med at få Ungdomsklubben
placeret på skolen.
Stederne omkring klubhus og tennis mv. må gerne bruges som opholdssted, blot man husker oprydning
Årsmøde i samrådet 2020
Dato bliver den 3. marts 2020
Mad og Mænd kommer til at stå for maden.
Emner: Udvikling af byen, herunder afvent af emner ift. møde med politikere.
Frugthaver
Eventuelt
Belysning på Gyldenrisstien, der må tages et billede af det træ, som højst sandsynligt står og dækker for god
belysning via tip app til Aalborg Kommune.
Juletræ, der rettes henvendelse til Bo Arvin angående et egnet træ, der passer ift. hullets størrelse.
Bom for enden af Gyldenrisstien, er det en mulighed for at sikre trafiksikkerheden?
Næste møde afventer udmelding fra Torben L omkring møde med politikere.

Referent: Torben Carstensen
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