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VESTBJERG SAMRÅD 

EN BY PÅ VEJ, EN BY FOR DIG OG MIG 

 

 

Samrådsmøde 25.11.2020 – 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    

• Institutioner – Henrik Olesen      

• VIF – Torben Carstensen 

• Uniformerede korps –  Ole Bie (udpeget af DDS)  

• Sulsted Menighedsråd – Mona Ryddeskov     

• Øvrige – Torben Lauridsen og Klaus Fossing     

 

Dagsorden 

 

• Velkomst til nyt medlem 

• Godkendelse af referat 

• Status på projekter i klyngesamarbejdet 

• Status på projekter i byen 

• Fremtidige opgaver for Samrådet 

• Årsmøde 2021, emner 

• Eventuelt 

Velkomst til nyt medlem 

Mona Ryddeskov er valgt ind i Menighedsrådet og repræsenter nu den åndelige del af byen. 

Godkendelse af referat 

Referat godkendt. 

Klyngesamarbejdet Rundt om Hammer Bakker 

Status på de enkelte projektgrupper  

Mødestedet Rundt om Hammer Bakker: I stedet for det først påtænkte mødested, er planen nu at 

lave 3 ”steder vi mødes” fordelt i skoven. Målet og begrundelsen for nævnte projektændring er, 
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at vi dermed sikrer, at besøgstrykket bliver fordelt på et større område i Hammer Bakker. Så i 

stedet for ”mødestedet”, er det nu ”steder vi mødes” 

Der er beskrevet en Portal ved indgangen til skoven fra Vodskov siden, ombygning af den 

allerede eksisterende shelterplads og et ”stille” sted ved Sulsted kirke. 

Ved shelterpladsen skal vejen gøres tilgængelig. Der forventes etableret vand på stederne. Der 

arbejdes på løsninger til cykelopbevaring, El cykel opladning, luft og andre småting 

Projektet ser lovende ud. Der er fundet flotte og fornuftige løsninger, der gør, at alle de 

forskellige ønsker, kan tilgodeses bedst muligt. Processen har været lang og til tider meget 

krævende, men alle tror det lykkedes. Det er endvidere målet, at det færdige byggeri såvel 

ejer- som driftsmæssigt overgår til Aalborg kommune. 

Friluftplanen ikke kommet endnu, men Mødestedet bliver er blot en del af det.  

Ansøgning sendes til Realdania inden for fristen 1/12. 

 

Mobilitet: 

Torben Carstensen og Henrik Olesen repræsenterer Samrådet i dette projekt. 

Ringen om bakkerne – og I Bakkerne. Repræsentant fra Vodskov har fået et opdrag fra hovedbestyrelsen om 

have fokus på Ringen om Hammer Bakker. 

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. 

 

Kommunikation: 

Møde i mandags omkring opsætning af ting på hjemmesiden, der er problemer med 
konsulentfirmaet Balum (driften af hjemmeside samt fjernsupport på skærme). 
Stor ros fra bestyrelsen i Rundt om Hammer Bakker omkring byredaktøren. 
Reklame på hjemmesiden har været drøftet. Henrik undersøger kostpris på opsætning af infoskærm 

ved VAC eller Spar. 
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 – er nu færdiggjort. 

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 opgraderet på landevejen og der arbejdes videre med projekt i Byhaven.  

Juletræ sættes op kl. 16, der tages kontakt til Karl Meier. 

Vestbjerg Naturpark – plancher er sat op ved Byhaven, så folk kan læse om projektet. Der er deadline for 

indspark den 1/12 

Sti fra Mølbjergvej til Egelundsvej – Henrik Hyldig har fået aktindsigt i sagen og forsøger at læse det igennem 

for at se om der er fodfejl i sagen. Materialet sendes til Tove Poulsen. 

 

Fremtidige opgaver i samrådet 

Det vurderes at have nok at arbejde med i Samrådet pt. 
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Årsmøde 2021 

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

Emne kan være Rundt om Hammer Bakker. 

Eventuelt 

Næste møde er 13/1-2021 kl. 17.00 i hallen. 

 

Referent: Torben Carstensen 


