
 Side 1 af 2  

 

VESTBJERG SAMRÅD 

EN BY PÅ VEJ, EN BY FOR DIG OG MIG 

 

 

Samrådsmøde 21.10.2020 – Hallen 

Deltagere 

• Unge – elevrådet på Vestbjerg Skole –    Ej indkaldt 

• Ældre – Tove Poulsen (Udpeget af VAC)    

• Borgerforeningen – Kjeld Schulz (Udpeget af Vestbjerg Borgerforening) Ej mødt 

• Erhvervsforeningen – Ingen repræsentanter             

• Skole – Torben Jensen (konstitueret skoleleder)    

• Institutioner – Henrik Olesen      

• VIF – Torben Carstensen 

• Uniformerede korps –  Ole Bie (udpeget af DDS)     Afbud 

• Øvrige – Torben Lauridsen og Klaus Fossing     

 

Dagsorden 

Godkendelse af referat 

Referat godkendt. 

Klyngesamarbedet Rundt om Hammer Bakker 

Status på de enkelte projektgrupper  

Mødestedet Rundt om Hammer Bakker: 

Friluftplanen ikke kommet endnu, men Mødestedet bliver er blot en del af det. Der arbejdes på 3 sports med 

indgange ved Vodskov samt Sulsted Kirke, hvor der kan etableres en yogaplads. Shelterpladsen er godt besøgt 

og der kommer i snit 29 biler om dagen. 

Der er møde den 28/10 i Grindsted, og den 1/12 skal ansøgning være Realdania i hænde. 

 

Mobilitet: 

Betina Jørgensen repræsenterer Samrådet i dette projekt. 

Ringen om bakkerne – og I Bakkerne. 

Etablere en cykelsti hele vejen rundt om bakkerne. Der skal arbejdes for en ring om Hammer Bakker. Der 

arbejdes på et møde med NaboGo om pendling. 

Efterfølgende er det konstateret, at Betina Jørgensen ikke har overskud til dette pga. nyfødt barn, og Torben 

C repræsenterer Vestbjerg i stedet. 
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Kommunikation: 

Stadig problemer med infoskærm, herunder om der skal købes konsulenttimer. Arbejdes på et 
interaktivt kort over Hammer Bakker, møde 2/11 om brug af hjemmesiden. 
Peter AG  er blevet byredaktør for Vestbjerg. 
Obs til de enkelte foreninger omkring markedsføring af aktiviteter på rundt om hammer bakker 

Projekter i Vestbjerg 

Sti Stråtaget-Vindfløjen – de er i gang med at anlægge den. 

Flagstænger huller – der er etableret huller i hele byen nu, og der er lavet lidt flere end den første tegning 

havde godkendt. 

Hundeskov samt trampestier – Opfølgning med Lars Delfs. Der er møde med ham 24/11  

Julebelysning arbejder videre med deres projekt i Byhaven 

Sti fra Mølbjergvej til Egelundsvej – Henrik Hyldig hanker op i forvaltningen igen og vender tilbage, når der er 

nyt. 

 

Juletræ 

Torben L skulle undersøge ved Claus Bang, men efterfølgende har Tove fået fat i et juletræ. 

Annonce Vestbjerg Vejviser 

Vestbjerg Samråd har i fremtiden ikke en annonce. 

Årsmøde 2021 

Afholdes den 10. marts 2021. Mad og Mænd høres ift. mad. Med spisning kl. 18.00. 

Eventuelt 

Næste møde er 25/11 kl. 17.00 i hallen. 

 

Referent: Torben Carstensen 


