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VESTBJERG SAMRÅD 

EN BY PÅ VEJ, EN BY FOR DIG OG MIG 

 

 

Samrådsmøde 11.12.2019 – Klubhuset 

Deltagere 

• Unge – elevrådet på Vestbjerg Skole –    Ej indkaldt 

• Ældre – Tove Poulsen (Udpeget af VAC)    

• Borgerforeningen – Kjeld Schulz (Udpeget af Vestbjerg Borgerforening)  

• Erhvervsforeningen – Ingen repræsentanter             

• Skole – Torben Jensen (konstitueret skoleleder)   Afbud 

• Institutioner – Henrik Olesen      

• VIF – Torben Carstensen 

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

• Uniformerede korps – (udpeget af DDS)    

• Øvrige – Torben Lauridsen og Klaus Fossing     Begge afbud 

 

 

Dagsorden 

Godkendelse af referat 

Referat godkendt. 

1. Landdistrikspolitik 2020 

Vi drøftede den fremsendte politik, herunder udkast til høringssvar som er tilsendt fra Lasse 

Breddam på vegne af Rundt om Hammer Bakker. Vi tilslutter os dette høringssvar, og beder om en 

tilføjelse omkring Cykelsti Rundt om Hammer Bakker til at sikre mobilitet. 

2. Byredaktører 

Henrik har været til møde omkring opsætning af hjemmeside, herunder hvad der skal bruges 

byredaktører til, således at den opstillede infoskærm i hallen kan fodres med oplysninger, således at 

disse også kan distribueres rundt i hele klyngen.  

Der skal findes folk til denne opgave fra de enkelte afdelinger, således at man måske kan deltage i et 

kursus i uge 4. Drøftede eventuelt også opsætning af infoskærm ved Spar. 

3. Projekter i Vestbjerg 

Juleudsmykning – stor tilfredshed med dette generelt i byen, især at der er noget i hele byen. 

Hundeskov – Tina Adamsen har lovet at de midler der er afsat til dette overføres til 2020. 
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Skaterbane, Torben C retter henvendelse til de to, som ville gå i gang med opgaven for at høre, hvor 

man er i processen. Aktive Borgere har efterlyst et tilhørsforhold, så de eventuelt kan samle penge 

ind via fonde til forskellige projekter – de får nu tilhørsforhold ved Borgerforeningen. 

4. Møde med politikere 

Afventer udmelding fra Torben L. 

5. Årsmøde 3/3-2020 

Mad og Mænd har tilbudt at lave gryderet med flutes til 50 kr. pr. mand. Vi tager imod tilbuddet og 

der bliver egenbetaling på maden igen i 2020. Egenbetaling vurderes ved næste møde, men i 2019 

udgjorde denne kr. 30. Dagsorden drøftes på næste møde. Tema kan være lokalplaner, herunder 

udvidelsesmuligheder fra private projektudbydere og boligforeninger. 

6. Eventuelt 

Vi tilmelder os affaldsindsamling den 26/4. Tove og Henrik står for det praktiske, mens Torben C 

laver en plakat til dette og undersøger muligt sponsorat ved Elgård & Søndergård. 

7. Næste møde 

15/1-2020 kl. 17.00 i klubhuset. 

 

Indvielse af plads mv. ved Spar 

Dette foretages på torvedagen den 17. august kl. 10.00, og Ole Riisager fra By-og Landskab møder op 

og klipper snoren. 

Der igangsættes konkurrence med bud på navngivning af pladsen, og det skal være muligt at aflevere 

bud i postkassen fra Fitness ved Spar. Torben undersøger ved Spar om de vil give en gevinst til 

vinderen.  

Torben J (skolen) står for sponsorering af kage denne dag, jf. tidligere aftale, og der serveres kaffe til 

de fremmødte. Deadline på konkurrencen er den 10. august. 

Ift. legeredskaber godkendes kommunens forslag om en supernova ved siden af kuglebanen, og der 

gives tilbagemelding til Tina Adamsen, det skal dog forhøres omkring forsikringsforhold.   

Juletræsbelysning: 

Udvalget arbejder ihærdigt, og der er lagt forudbestilling ind på julebelysning.  

Der arbejdes status ud fra et mål på 200 tkr., og der er også taget højde for vedligeholdelsesomkostninger. 

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 

Opfølgning med Henrik Hyldig, hvordan vi kommer videre i processen. 

Hundeskov 

Torben C retter henvendelse til udvalget for at høre om status.. 

Fortove på Blomsterbakken 

Iflg. Kommunen skulle der være styr på disse, men efterfølgende er det konstateret, at det kun er fra 

Guldstjernevej til Primulavej, der er rettet op. De øvrige veje skulle der ikke være styr på, hvorfor Torben C 

retter henvendelse til Leif Bach fra kommunen. 

 

Fokusområder efteråret 
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Hundeskov, Trinbræt – drøftelse med Sulsted og Tylstrup, skolen og børnehaver – hvordan ser det ud med 

plads på disse ift. udvikling i byen, Rundt om Hammer Bakker, møde med politikere i september måned.  

Eventuelt 

Tina Adamsen forhøres om belysning på Gyldenrisstien op af Blomsterbakken. 

Næste møde er 14. august kl. 17.00 i klubhuset. 

 

Referent: Torben Carstensen 


