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Dagsorden

Dagsorden:
1. Valg af dirigent/referent – samrådet foreslår Hans Tordal 

Mortensen/Kirsten Carstensen
2. Beretning ved formand 

Torben Carstensen
3. Regnskab ved kasserer

Torben Lauridsen
4. Indkomne forslag

1. Ingen
5. Valg 
6. Eventuelt



Års beretning

• Medlemmer
• Unge – elevrådet på Vestbjerg Skole – pt. ikke nogen medlemmer
• Ældre – Tove Poulsen
• Borgerforeningen – Kjeld Schulz 
• Erhvervsforeningen – pt. ingen medlemmer
• Institutioner – Henrik Marten Olesen
• Menighedsrådet – Mona Ryddeskov
• Skole – Torben Jensen
• VIF – Torben Carstensen
• Uniformerede korps – Ole Bie (DDS)
• Øvrige – Torben Lauridsen og Klaus Fossing
• Suppleant



Års beretning

• Et år præget af Corona, dog også benyttet til 
at skabe sammenhold og fælleskab omkring 
bevægelse under nedlukning



Års beretning

• Synlighed
– Hjemmeside/facebook

• www.Vestbjerg-samraad.dk

• www.rundtomhammerbakker.dk
– Fantastiske artikler om Vestbjerg af Peter AG, tak for dine journalistiske evner og Vestbjergs 

store bidrag på dette område, de øvrige byer er misundelige på os.

• Vi vil prøve at gøre det mere synligt for de unge mennesker i byen, hvad 
Samrådet er for en størrelse, og hvilken indflydelse det har over for 
kommunen.

• Blog på hjemmesiden til debat

• Facebook Vestbjerg Samråd.

• Infoskærm – placeret i hallen men sættes nu op ved Spar

http://www.vestbjerg-samraad.dk/
http://www.rundtomhammerbakker.dk/


Års beretning

• Landsby klynge Hammer Bakker
• Vestbjerg Samråd er i styregruppen repræsenteret af Klaus Fossing

• Arbejdsgrupper omkring frugthaver, kommunikation på tværs af 
byerne, transport mellem byerne, bevægelse i Hammer Bakker.

• Samarbejde på tværs af byerne, så vi står stærkere over for kommunen

• Klaus Fossing, Kjeld Schulz kommer nærmere ind på dette



Års beretning

• Oprydningsdag
• Igen i 2020 havde vi en oprydningsdag, hvor der blev fjernet affald fra de fælles grønne 

områder, så de fremstod pæne til årets konfirmationer, som pga. af corona var flyttet til 
august.

• 8 August 2021 igen oprydningsdag.

• Opstart kl. 9.30 ved FDF Kredshuset

• Elgaard & Søndergaard sponsorerede kaffe og rundstykker, Samrådet sponsorer frisk luft og 
motion

• Håber at se mange til at bidrage til at byen fremstår uden affald

• Håber også at borgerne lige kikker sig omkring egen grund og rydder op der.

• Og det er ikke kun 1 dag om året vi skal gøre byen ren

• I respekt for dem der bruger tid på oprydningen, så hold 
det pænt bagefter!!!



Års beretning

• Workshop Skovrejsning 
• Plantning af skov i Vestbjerg, skabe grønne områder

• Hundeskov – tilsagn om dækning af udgifter til hegn – placering?
– Bliver omtalt senere

• Regnvandsbassiner og skabning af rekreative områder syd for Mejlstedvej
– Vestbjerg Naturpark omtales senere



Års beretning

• Juletræ
• Med hjælp fra kranvogn/Jan Østerby og hårdt arbejde af Thomas Dam/Mads 

”Huggeren” Thomsen, og et flot træ fra Lars Walther, og Aktive Borgere fik vi 
igen i 2020 et juletræ i byen.

• Velkomst net
• Når en ny borger kommer til Vestbjerg, får de leveret et net med forskellige 

oplysninger om hvad Vestbjerg kan tilbyde

• Men desværre er det ikke alle vi får at vide der flytter til byen, så det kan 
være årsag til at nogle ikke får et net.

• Men vi prøver så godt vi kan – Eller det gør Tove



Års beretning

• Juleudsmykning
• Det er lykkedes at skabe juleudsmykning gennem hele byen samt ikke mindst 

en imponerende udsmykning i Byhaven

• Stor tak til juleudsmykningsudvalget
– Mona Ryddeskov

– Bente Fossing

– Brian Johansen

– Casper Stendahl



Års beretning

• Vækst Vestbjerg
• Fokusområde at Vestbjerg er en attraktiv by at bo i.

• Sørge for at vi har de faciliteter der skal til for at være en attraktiv by.

• Være medvirkende til at folk har transportmuligheder til og fra byen

• Flagalle gennem byen

• Cykel og gå sti fra Stakladen til Vindfløjen på den ”nordlige” side af 
Mejlstedvej

• 3. Limfjordforbindelse

• Cykelsti mellem Vodskov og Vestbjerg

• Skøjtebane i Byhaven?



Års beretning

DET DER SKABER EN BY

Er menneskene



Regnskab

• Regnskab for Vestbjerg Samråd 2020



Regnskab

• Regnskab for Vestbjerg Samråd



Indkomne forslag

• Indkomne forslag

– Ingen

• Valg
– Klaus Fossing og Torben Lauridsen – ønsker genvalg

– Revisorer: Christian Nielsen og Henrik Hyldig Nielsen – ønsker genvalg.



Eventuelt

• Eventuelt
– Rundt om Hammer

– MTB-område

– Vestbjerg Naturpark

– Hundeskov

– Idrætscenter



Program

• Rundt om Hammer Bakker – Klaus Fossing

• Kommunikation – Henrik Olesen

• Steder vi mødes – Kjeld Schulz



Rundt om           
hammer bakker

• Rundt om Hammer Bakker er en landsbyklynge. 
Byerne om Hammer Bakker finder fælles værdier. 

Langholt, Vestbjerg, Sulsted, Vodskov, Tylstrup, Grindsted/Uggerhalne.

• Hjemmesiden
www.rundtomhammerbakker.dk

• Facebook
stærkere sammen – Rundt om Hammer Bakker

http://www.rundtomhammerbakker.dk/
https://www.facebook.com/St%C3%A6rkere-sammen-Rundt-om-Hammer-Bakker-298500750984163


Rundt om           
hammer bakker

• Projektgrupperne er relevante for 
Landsbyklyngens borgere. 
– Frugthaven

– Natur og bevægelse – Mødestedet

– VandTårnet

– Kommunikation

– Mobilitet
• Sikker cykelsti rundt om Hammer Bakker



Steder vi mødes



Steder vi mødes



Vestbjerg Naturpark



Vestbjerg Naturpark



Vestbjerg MTB-område



Vestbjerg Hundeskov



Vestbjerg Hundeskov



Vestbjerg Idrætscenter



Vestbjerg Idrætscenter



Vestbjerg Idrætscenter



Vestbjerg Idrætscenter



Vestbjerg Idrætscenter



Vestbjerg Idrætscenter



Vestbjerg Idrætscenter



Afslutning

TAK FOR I AFTEN


