Den 7. marts 2020
Referat af Samrådets Årsmøde – 3. marts 2020 kl. 19.00 - der blev holdt på Vestbjerg Skoles
torv.
Udover samrådets bestyrelse, der består af: Torben Carstensen, Kjeld Schulz, Tove Poulsen, Henrik
Marten Olesen, Torben Jensen, Ole Bie (DDS), Torben Lauridsen og Klaus Fossing.
Ca. 90 var mødt. Rigtigt flot, hvoraf 60 personer deltog i spisningen.
Samrådet havde gjort det denne gang, at såfremt man havde lyst, kunne man komme og spise, som
Mad og Mænd havde kreeret mod betaling af 30 kr. / person. Resten af udgiften til maden er
sponsoreret af Samrådet.
Samrådet var vært med en øl/vand, ekstra kan dog tilkøbes, hvis det ønskes.
Kl. 19.00 startede Samrådet, hvor formanden, Torben Carstensen havde lavet dagsorden, der blev
vist som power point.
Torben bød velkommen til årsmødet og bemærkede, at det var dejligt, at se så mange, og oplyste
om dagsordenen, der er som følger:
1) Valg af dirigent, 2) beretning v/formand Torben Carstensen, 3) regnskab v/kasserer Torben
Lauridsen, 4) indkomne forslag, 5) valg samt 6) eventuelt
Torben nævnte, at det første pkt. på dagsordenen er valg af dirigent og Samrådet foreslår Hans
Tordal Mortensen, der blev valgt med akklamation og takkede for valget, og oplyste, at det første
punkt på dagsordenen jo var overstået, og at der jf. vedtægternes § 7 skulle der ske indrykning med
14 dages varsel, hvilket var sket den 11. februar 2020 i Vodskov Avis. Har tillige været opslået på
Face Book
Samtidig nævnte Torben, at der også skulle vælges en referent til mødet, hvilket blev Kirsten
Carstensen, der tidligere havde lovet dette.
Pkt. 2 – Årsberetning:
Der tillige omhandlede: Oprydningsdag, indvielse af byhaven, Skt. Hans, Workshop skovrejsning
juletræ, velkomst net, juleudsmykning, Landsby klynge Hammer Bakker, Vækst Vestbjerg, der sker
mange ting i Vestbjerg.
Årsberetningen blev vist som power point, således at alle kunne følge med i beretningen.
Torben nævnte fra beretningen bl.a.;
At årsmøde i Samrådet holdes én gang om året, og at der siden sidste år var julebelysning og juletræ
placeret på byens nye plads Byhaven.

Dagsordenen er som sådan genbrug fra sidste år, dog blev Samrådet ifølge vedtægtsændringerne
udvidet med 2 nye medlemmer, Klaus Fossing og Torben Lauridsen.
Der har været problemer med overdragelse af adgangen til hjemmesiden, men der er nu styr på
koderne til denne.
Hjemmeside / facebook der kan ses på www.Vestbjerg-samraad.dk gik i luften, og er stedet, hvor
man kan se, hvad samrådet arbejder med, herunder samles alle informationer. Samtidig arbejdes der
nu med en hjemmeside for byerne omkring Hammer Bakker, www.rundtomhammerbakker.dk
Facebook synligt for de unge mennesker i byen, bl.a. bruger Samrådet Facebook, der er også en
blok på hjemmesiden til debat, men må sige, at det går nok godt nok, idet den ikke bruges meget.
Bl.a. bliver referaterne lagt ud på hjemmesiden.
Torben nævnte, hvad kan vi gøre bedre. Prøver at gøre det bedste.
Torben nævnte de 9 grupper, bestående af
1) børn og unge – elever i elevrådet på Vestbjerg Skole – Der er ikke nogen repræsenteret for tiden,
ikke interesseret heri
2) Ældre er det Tove Poulsen,
3) Borgerforeningen er det Kjeld Schulz,
4) Erhvervsforeningen – p.t. ingen medlemmer,
5) Institutioner – Henrik Marten Olesen
6) Skole, skoleleder Torben Jensen,
7) VIF – Torben Carstensen (formand),
8) Uniformerede korps – Ole Bie (DDS),
9) Øvrige – Torben Lauridsen (kasserer) og Klaus Fossing (næstformand)
Torben bemærkede, at FDF og DDS skifter hvert andet år.
Oprydningsdagen er i år – 26. april kl. 9.30, hvor man samtidig kan få frisk luft og motion. Der
startes med kaffe og rundstykker i FDF huset. En god ting, at notere datoen. Vigtigt at have en ren
by. Også vigtigt, at byens borgere lige kikker omkring egen grund og rydder op der. Det er ikke kun
den 26. april, byen gøres ren.
2019 langt tovtrækkeri – indvielse af byhaven. Kommunen ”kører” ikke altid med den hastighed
som vi ønsker. Byhaven har bl.a. hængekøje – synes det er blevet en flot plads, hvor juletræet havde
sin plads midt i.
Sankt Hans: FDF lavede en fantastisk Sct. Hans aften for byens borger ved Spar. FDF har igen i år
lovet at lave Sct. Hans. TAK til FDF
Workshop skovrejsning – spændende aftale, lavet forskellige work shop, bl.a. hundeskov. Har fået
tilsagn om dækning af udgifter til hegn – placering er endnu ukendt.
De gamle fodboldbaner – hvad skal de bruge til, bl.a. regnvandsbassiner og skabning af rekreative
områder syd for Mejlstedvej. Dog er der ikke sket det helt store, så sent som i går blev der sendt en
mail til kommunen vedr. hundeskoven. Hvis vi ikke gør noget selv – har indhentet tilbud og Aktive
borgere vil sætte hegn og skilte op. Der er indhentet 2 tilbud på hegn.

Juletræ: Med hjælp fra en kranvogn og hårdt arbejde af Thomas Dam og et rigtigt flot juletræ
sponsoreret af Bo Arvin samt Aktive borgere fik byen i 2019 igen juletræ i byen, placeret i Byens
have. Dog noget besværligt.
Velkomst net: Tak til Tove – der sørger for, når nye borgere flytter til byen, får de leveret et net
med forskellige oplysninger om, hvad Vestbjerg kan tilbyde. Det er vigtigt, at informationen om
nye tilflyttere gives. Kan måske være en årsag til, at ikke alle har fået et net. Tove prøver at gøre det
så godt.
Juleudsmykning:
Det er lykkedes, at skabe juleudsmykning gennem hele byen, stor TAK til
juleudsmykningsudvalget, der består af Mona Ryddeskov, Bene Fossing, Brian Johansen, Casper
Stendahl, Manfred Christensen og Peter ”AG” Andersen. Der med stor ihærdighed fik skrabt mange
penge sammen. Der er penge til overs til 2020, og nogen af sponsorerne har tegnet sig til et årligt
bidrag.
Landsbyklyngerne rundt om Hammer Bakker: Torben nævnte, at Vestbjerg Samråd er med i
styregruppen, repræsenteret af Klaus Fossing. Arbejdsgrupper arbejder med bl.a. frugthaver, der
ihærdigt blev vandet af Aktive mænd, hvis ikke der er noget i fjernsynet, kan man gå en tur i hallen,
hvor der vises Info om, hvad der sker i de forskellige byer. Bl.a. også kommunikation på tværs af
byerne, transport mellem byerne, bevægelse i Hammer Bakker.
Der har været en undersøgelse på FB og der kører p.t. en cykel analyse (kommunen), hvor man kan
gå ind og skrive noget.
Bevægelse i Hammer Bakker og vækst i Vestbjerg.
Torben nævnte, at der i sidste uge blev holdt møde med 2 politikere vedr. udviklingsby – hvad er
det? Ikke mange virksomheder til byen. Vigtigt at huske på fokusområdet, at Vestbjerg er en
attraktiv by at bo i. Skal sørge for, at byen har de faciliteter, der skal til for at være attraktiv.
Transport – trinbræt – skal have en holdning, hertil. Byerne Sulsted og Tylstrup vil gerne have et
trinbræt, men placeres, hvor. Skal Vestbjerg være med eller holde i kø ved tunnelen. Møde med
politikerne.
Flagalle – i hele byen. Hullerne bliver lavet.
Torben nævnte tillige, at der også laves en cykel og gå sti fra Stakladen til Stråtaget på den
”nordlige” side af Mejlstedvej.
Der sker mange ting i Vestbjerg – bl.a. Torvedag i 2019, Vestbjerg festen, ligeledes i 2019 som
Vestbjerg Kultur og Event stod for, herunder også tillige holdt foredrag af Niarn omkring stoffer ,
Vestbjerg Idrætsforening skaber bevægelse i byen, herunder samling af faciliteter. De uniformerede
korps FDF og DDS tilbyder friluftsliv og personlig udvikling. Mad og mænd skaber kulinariske
oplevelser, hvilket der er givet en forsmag på her i aften. Etablering af skaterbane. Skoler og
institutioner – vigtigt, når byen har Danmarks bedste skole, der støtter byens børn og de unge
mennesker til at blive gode samfundsborgere. Borgerforeningen laver socialiserende arrangementer,
bl.a. står de for loppemarked den 29. marts i Hallen.
Det, der skaber en by – er menneske.

Dette var formanden / Torbens Carstensens beretning og rettede en stor TAK til dem, der støtter og
hjælper.
Dirigenten bemærkede, om der var bemærkninger til beretningen.
Der blev spurgt til, hvorfor lægges fortov fra Stakladen til Stråtaget, hvorfor ikke helt ud til
Bakmøllevej.
Torben nævnte, at det koster rigtigt meget, og at man har haft drøftelser, herom, og det er denne
strækning, der er penge til nu, men den sikrer også adgang til stisystemer via Stråtaget.
Spurgt til – Ren by, hvorfor skolen ikke også deltog i projektet.
Torben Jensen nævnte, at skolen i ugen op til har affaldsdage, hvor der samles op på de veje. Skolen
er med i ”grønt flag” og viden om bæredygtighed.
Spurgt til flagalle – hvorfor der ikke sættes propper i hullerne, når man er færdige med at flage.
Torben nævnte, at det er 6. klassernes forældre, der sørger for flagning, men skal være bedre til at
dække hullerne til.
Hans Tordal Mortensen nævnte arbejdsplan, og at der skal dæksler i.
Herefter blev beretningen

Godkendt med akklamation.

Dirigenten bemærkede, at man herefter gik over til
Pkt. 3 – regnskab – ved Torben Lauridsen:
Torben Lauridsen gennemgik regnskabet, og oplyste, at kommunen støtter Samrådet med 30.000 kr.
årligt, men det koster jo penge, alt sammen. Der var givet tilskud til de 9 frugthaver med bl.a.
106.427,06 kr., men at dette beløb også var under udgiftssiden. Der er således et underskud på
2.462,91 kr. og at julebelysningen var der indsamlet 72.550 kr., men at der var brugt 86.999,56 kr.
til indkøb af julebelysning m.v.
Der er markant flere penge i kassen. Aktiverne er på 33.220 kr., super godt. Åbner op for nogle ting
i byen.
Hans Tordal Mortensen nævnte, ikke så ringe endda. Regnskabet vedtaget med akklamation
Pkt. 4 – Indkomne forslag – ikke indkommet nogen.
Pkt. 5 valg
Torben nævnte, at der er 2 revisorer i Samrådet, bl.a. Henrik Hyldig Nielsen og Else Nyby, der
havde nævnt, at hvis der kunne findes en anden.
Der er ikke mange bilag. Nogen, der gerne vil påtage sig opgaven.
Torben nævnte tillige, at der foreligger et underskrevet regnskab.

Christian Nielsen tilbød sin assistance.
Torben – gives en hånd til Else Nyby for dennes indsats som revisor.
Klaus Fossing og Torben Lauridsen er valgt for en 2-årig periode.
Derudover er der valg via de enkelte foreninger, de samme folk til næste år.
Pkt. 6 – Eventuelt:
Hans Tordal Mortensen nævnte: Vestbjerg Aktive ildsjæle og hvad de står for og hvem de er:
10-12 aktive, primært seniorer, både kvinder og mænd, forskellig erhvervsmæssig erfaring og
karriere, bruger fælles erfaringer i et samvær omkring praktiske gøremål m.v., forsøger at komme
med forslag til div. Forbedringer i byen. Arbejder på positivt at påvirke de offentlige myndigheder
til f.eks. at iværksætte trafikale ændringer, som kan øge sikkerheden for ”bløde trafikanter”,
forskønnelse af byen, praktiske opgaver, som ellers ikke bliver udført,
Opgaver udført i 2019, bl.a. plantning og vedligeholdelse af æbletræer i den nye bypark,
blommehaven (grønne område mellem Læhegnet og Stakladen), plantning og vedligeholdelse af
blommetræer og aroniabuske, der må plukkes af, men ikke høstes, reparation af legepladser,
deltager i arbejdsgrupper ”Hammer Bakker rundt”, hvorefter der blev vist foto, som Bodil
Mortensen oplyste om, hvorfra.
Nævnt også landsbyklyngens frugthaver, hvor der tillige er anført på infotavlerne: QR koder, der
henføres til Landsbyklyngernes hjemmeside.
Projekt ”Byport” - ved indfaldsvejene i Vestbjerg, skabe visuel effekt af indkørslen til byen, større
synliggørelse af bynært område, hastighedsdæmpende, portene med integreret byskilt, Tingvejen,
Hjørring Landevej, Bakmøllevej, Byporten etableres som erstatning for alm. By skilt. Byporten
udformes, så den ikke udgør en sikkerhedsmæssig risiko ved eventuel påkørsel.
Projekt – Vejforsætning med chikane, Mejlstedvej
Nogle bilister tilsidesætter hastigheds begrænsning på 50 km. Kritiske overhalinger, Behov for 1 til
2 hastighedsdæmpende chikaner, placering på strækning mellem Bakmøllevej og Stakladen,
chikanen skal udformes så den tillader alle tilladte køretøjer, forsætninger / chikaner af vejbanen
uden reduktion af vejbanens bredde. Etablering af cykelsti/fortov på modsat side af
vejforsætningen.
Bl.a. blev der vist, vejforsætning/chikane på Mejlstedvej.
Hans Tordal Mortensen takkede herefter for god ro og orden.
Torben takkede Hans Tordal Mortensen.
Herefter bød Torben velkommen til direktør Jens Erik Grøn fra Sundby-Hvorup boligselskab, der
takkede for invitationen og oplyste, at
Sundby- Hvorup boligselskab er en aktiv del af bysamfundet,
Nye boliger på Niels Lyhnes Vej, byudvikling i Vestbjerg,

Sundby-Hvorup boligselskab er 75 år, har 4.500 boliger, primært nord for byen, fordelt til familie,
ældre, ungdom samt kan siges ”fra vugge til grav”.
Sundby-Hvorup tæt ved byen nærmere landet. Er alment boligselskab, omkostningsbestemt
husleje, vedligeholdelses plan og til fremtidige vedligeholdelse, attraktive boliger, beboerservice,
råderet, stærkt fælles skab, høj tryghed. En del af lokalsamfundet.
-aktiv medspiller + del af fællesskabet, løbende dialog med de etablerede foreninger, bidrage til god
byudvikling, invester i vores afdelinger, så tidssvarende og attraktive, et hjem, godt samarbejde med
Aalborg kommune.
Jens Erik Grøn viste byggeriet med klyngehusene på Hanebjælken, herunder blev vist fotos.
Renoveret for 31mill. Kr. i 2015 med bl.a. nyt tag, nye vinduer og nyt køkken.
2020/2021 bygges der 20 nye familieboliger på Niels Lyhnes Vej, (5.000 m2) i 1½ plan på ca. 1904
m2.
Bygger til positiv udvikling, er i dialog med kommunen, bidrager til byudvikling.
Jens Erik Grøn henviste bl.a. fra byudviklingsplanen 2018 med bl.a.:
30-.40 nybyggeri, 200 nye boliger, omdanne områder, større boligudbygning i midtbyen, blandet
bebyggelse, børnefamilier, blandede boligtyper, nye bolig områder, fælles opholdsarealer.
Evt. senior boliger og viste planen med ”gule bremme”
Vestbjerg rimeligt godt låst fast. Vestbjerg et godt sted at bo. Går godt med at leje ud.
Jens Erik Grøn takkede for ordet.
Spørgsmål:
Ville være dejligt, hvis ”pilen” pegede til Vodskov – få en cykelsti.
Jens Erik Grøn nævnte, at kommunen skal finde 4 mill – går op – finde pengene et andet sted.
Blev efterlyst et forsamlingshus – Ikke tænkt ind i planerne.
Jens Filholm – Sundby-Hvorup, hvad skal der ske med den gamle skole, pladsen til Sundby
Hvorup er anvist af kommunen.
Nævnt, at 1½ plan jo ikke er ældrevenligt.
Jens Erik Grøn nævnte, at forsvaret havde gjort indsigelser, hvilket har noget med fugle at gøre og
genspejling i vandet.
Nævnt Den Gamle skole kunne bruges til kultursted i byen, herunder nævnt, Sulsted by med
Toftegårdscentret – samle – kan savne et sådant sted i Vestbjerg.
Torben nævnte, at Samrådet jo så må arbejde på Ældreboliger og kulturcenter og tage de gule trøjer
på igen.
Evt. skabe et forsamlingshus, kræver at der samles penge ind.

Trinbræt spøger stadig. Mulighed for at komme derud? Er det noget, som skal arbejdes videre med.
Drøftelse med Sulsted og Tylstrup.
Mad til næste år, Trinbræt nord for fjorden.
Prøve at være med til at påvirke Nord/Syd plus bus rute – hvor kan dem fra Vestbjerg komme med.
Kollektiv trafik.
Politikerne siger ikke en privat opgave. Kulturhus – hvor der har været brand i biler – over for
banken.
Købe noget som by. Der er 70.000 i Samrådet. Samle ind – købe – indrette.
Er det det, som vi vil som by. Skal ud og finansiere.
Bodil nævnte, at Hvor der er vilje – er der vej.
Torben nævnte, Bodil – vil du tagen den kasket på?
Spurgt ind til -fitness. Torben nævnte, at det bliver, hvor det ligger de næste 5 år. Ikke penge til at
flytte denne afdeling på toppen.
Karl Meier Sørensen nævnte til Bodils forslag, at Vestbjergs aktive mænd mødes den første tirsdag
i måneden i klubhuset kl. 93.0 – hvor der drøftes meget forskelligt, måske kultur.
Hanne nævnte petanque, - er der plads til et lysthus og petanque bane i den nye byhave.
Torben replicerede, at petanque sikkert gerne vil have større baner.
Nævnt ved Kærnehuset, at ingen brugte det til sidst. Derfor blev det lukket/solgt. Det vil koste ca.
2-3.000 kr. + skal være medlem af leje huset i Grindsted.
Drøftede evt. Sundhedshus i Videnhuset, idet der har været opslag på facebook om fysioterapeut.
Torben nævnte, at det var dejligt at folk kommer – takkede for i aften.
Årsmødet sluttede kl. 20.35.
Torben Carstensen (formand) Hans Tordal Mortensen (dirigent) Kirsten Carstensen (referent)

