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VESTBJERG SAMRÅD 

EN BY PÅ VEJ, EN BY FOR DIG OG MIG 

 

 

Samrådsmøde 14.08.2019 – 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 –  Ole Bie (udpeget af DDS)      

• Øvrige – Torben Lauridsen og Klaus Fossing     

 

 

Dagsorden 

Godkendelse af referat 

Referat godkendt. 

Indvielse af plads ved Spar 

Kagemand afhentes ved Kvickly kl. 9.00. 

Fossing har to industrikaffemaskiner, som han tager med plus krus, paptallerkner og servietter. Spar høres 

lige om sponsorat af kaffe. Og så to røde kegler. 

Torben C får styr på rød snor, og så tages der også 4 klapborde med. 

Navnet på pladsen bliver Byhaven. 

Vinder af konkurrencen bliver Kurt Poulsen. 

 

Fokuspunkter efteråret/møde med politikere. 

Børnehaver er presset på plads og normeringer, men skolen kan ikke se de samme tal i børnetallet. Torben L 

prøver at tage fat i Anne H. Østergaard for at høre, hvordan vi kommer i dialog med kommunen omkring 

byudvikling. Emne kan også være trinbræt, herunder hvordan man ser på offentlig transport til/fra Vestbjerg 

og i Rundt om Hammer Bakker. Dialog mellem de enkelte forvaltninger. 
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Skaterpark – henvendelser til de personer, som eventuelt kunne være interesseret tovholdere, herunder 

hvor stort behovet er? 

Samlingssteder i byen til unge mennesker, herunder hvor interessant det er og at være medlem af 

Ungdomsklubben. 

Tanker om årsmøde i samrådet 2020 

Mad og Mænd vil gerne lave maden til det kommende årsmøde i 2020.  

Udvikling af byen. 

Frugthaver 

Eventuelt 

Næste møde er 11. september kl. 17.00 i klubhuset. 

Afbud fra Tove. 

 

Referent: Torben Carstensen 


