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VESTBJERG SAMRÅD 

EN BY PÅ VEJ, EN BY FOR DIG OG MIG 

 

 

Samrådsmøde 15.01.2020 – 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/Jakob Friis  

• 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     Torben afbud 

 

 

Dagsorden 

Godkendelse af referat 

Referat godkendt. 

1. Status Rundt om Hammer Bakker/projekt mødestedet. 

Klaus Fossing var til møde omkring processen om mødestedet i Hammer Bakker. Referat fra dette 

møde er tilsendt til samtlige medlemmer. Klaus repræsenterer også Lodsejerforeningen. Der er 

udpeget støttepunkter i Hammer Bakker, og man skal så have udarbejdet projektet omkring 

Mødestedet, og om hvor placering er. Der ligger en pulje til analysearbejde, og dernæst en 

tilsvarende pulje efterfølgende til køb af materialer. Der skal skabes aktiviteter i Hammer Bakker.  

Der skal udarbejdes et aftalebrev, som beskriver, hvad der skal arbejdes på. Helhedsplanen for 

Hammer Bakker er kommet ud. Naturplan mv. er på vej. 

Man skal fokusere på føringen fra de enkelte byer, så man kan komme til Ringen.  

Næste møde vedr. projekt mødestedet er den 11. februar fra kl. 17-21 på Sulsted Kro.  

Kjeld Schulz deltager fremadrettet fra Vestbjerg Samråd. 

2. Byredaktører 

Workshop er fastsat til den 23. januar i Vodskov Idræts- og Kulturcenter. Henrik mangler data fra 
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Torben Lauridsen til at skifte domæne for Samrådet.  

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. Der bliver lavet om 

videoer om de enkelte byer. Hjemmesiden hedder www.rundtomhammerbakker.dk. Alle kommende 

arrangementer er samlet i en kalender. 

3. Flaskecontainer 

Enten skal vi forbedre de forhold der er eller så skal vi have flere boblere ved Spar, eftersom dem der 

er ved Hanebjælken/Svalegangen ikke bliver fyldt op. Kan der enten opsættes ved Spejderne på 

Tingvej eller ved parkeringspladsen ved Lindstrøm. Kan de evt. tømmes oftere. Kan det evt. sættes 

på parkeringspladsen ved Fitness. Kan der laves nedgravede containere. 

4. AAK Kulturpolitik 

Rundsendes til medlemmerne. 

5. Møde med politikere. 

Torben L fastlægger en mødedato med Jan Nymark Thaysen, og så prøver vi at invitere en 

socialdemokrat. Vi satser på en dato før årsmødet. 

6. 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. Kan Anna Honore fortælle om 

200 dage på Borgen. 

7. Fokusområder foråret 

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.  

8. 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. 

Kjeld laver indsigelse til lokalplanen ift. evt. multibane og højden af byggeri og rundsender inden den 

bliver indsendt til kommunen. 

9. Næste møde 

Fastlægges efter aftale med Torben L. 

. 

 

Referent: Torben Carstensen 

http://www.rundtomhammerbakker.dk/
http://www.rundtomhammerbakker.dk/

