VESTBJERG SAMRÅD
EN BY PÅ VEJ, EN BY FOR DIG OG MIG

Samrådsmøde 21/9-2021
Deltagere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unge – elevrådet på Vestbjerg Skole –
Ældre – Tove Poulsen (Udpeget af VAC)
Borgerforeningen – Kjeld Schulz (Udpeget af Vestbjerg Borgerforening)
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

Ej indkaldt
Afbud

Torben L - Afbud

Dagsorden

1. Godkendelse af referat
2. Opsamling på ROHB – generalforsamling og planzonemøde, herunder drøftelse
af Vestbjerg Samråds deltagelse i ROHB
3. Opsamling på mødestedet i ROHB og kommunikation
4. Kommunalvalg/vælgermøde yderligere emner.
5. Julepynt, juletræ og materialeplads til flagstænger mv.
6. Eventuelt

1. Godkendelse af referat
Referat godkendt.
2. Generalforsamling i ROHB og planzonemøde:
Drøftelse på generalforsamlingen ift. byernes engagement, herunder den manglende
deltagelse fra byernes borgere generelt.
Planzonemøde – aktiviteter der er fælles for byerne. Ikke dannet rammerne for mødet
endnu.
Fundraising ift. de øvrige byer. Tylstrup og Grindsted er gode til det.
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Hvad kan vi være fælles om, hvis vi skal have et fællesskab?
Enighed om, at Klaus fremsender mail til bestyrelsen i ROHB vedr. formålet med
samarbejdet.
Drøftelse af ROHB på dagsorden til næste møde.
3. ROHB:
Mødestedet Rundt om Hammer Bakker:
Vedr. Steder vi mødes i Hammer Bakker, så er der nu gang i det ene ben i tretrins
raketten, hvor der sker tiltag ved shelterpladsen, hvor fredningstyrelsen udfordres ved at
vi vil udvide bålhytten, med argumenter om at vi vil skabe forhold der styrer folks brug
af naturen, de steder vi vil have at naturen bruges, i stedet for at folk bruger naturen
uhæmmet. Aalborg Kommune er indstillet på at det er vejen frem, og støtter op om
dette, og Friluftrådet har givet tilsagn om 100.000,- til 50% finansiering.
Kommunikation:
Henrik er ansvarlig på hjemmesiden Rundt om Hammer Bakker. Skal kommunikation
styrkes, så skal der tilføres midler til dette område.
4. Kommunalvalg 2021
Der afholdes vælgermøde via borgerforeningen. Der lægges op til et debatmøde med
emnerne: udviklingsby – skole/børnehaver samt ældreboliger og fritidsliv.
Hvad skal vi gøre for de unge mennesker i byen? Konkrete spørgsmål til elevrådet.
Punktet sættes på dagsordenen til næste møde.
5. Julepynt mv.
Julepynt – indsamling til yderligere belysning. De stærke kræfter prøver at nå noget.
Juletræ – Tove har et på hånden hos Lars Walther. Der er styr på vognmanden og
Thomas Dam. Henrik og Torben forsøger at komme også. Det skal sættes op den 25.
november.
Materialeplads til flagstænger mv – Pia Klindt kontaktes for kontakt ind i Kommunen.
Tip Aalborg – opdatering fra Aalborg Kommune, hvad er der af problemstillinger. Hvorfor
vender kommunikationen ikke den anden vej.
Møde i kulturudvalget i menighedsrådet.
6. Eventuelt
Møde i kulturudvalget i menighedsrådet omkring, hvad der kan trække unge mennesker
til.
Næste møde er 19. oktober kl. 17.00 i Vestbjerg Aktivitetscenter.
Referent: Torben Carstensen
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