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VESTBJERG SAMRÅD 

EN BY PÅ VEJ, EN BY FOR DIG OG MIG 

 

 

Samrådsmøde 19/10-2021 

Deltagere 

• Unge – elevrådet på Vestbjerg Skole –    Ej indkaldt 

• Ældre – Tove Poulsen (Udpeget af VAC)    

• Borgerforeningen – Kjeld Schulz (Udpeget af Vestbjerg Borgerforening)  

• Erhvervsforeningen – Ingen repræsentanter             

• Skole – Torben Jensen    Torben J Afbud 

• Institutioner – Henrik Olesen      

• VIF – Torben Carstensen 

• Uniformerede korps –  Ole Bie (udpeget af DDS)  

• Sulsted Menighedsråd – Mona Ryddeskov     

• Øvrige – Torben Lauridsen og Klaus Fossing    Torben L - Afbud 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af referat 

2. Rundt om Hammer Bakker – hvad vil vi opnå med samarbejdet 

3. Kommunalvalg – hvad skal vi gøre for de unge mennesker i byen. 

4. Trinbræt og invitation til dialogmøde om cykelsti projekt. 

5. Julepynt, juletræ og materialeplads til flagstænger mv. 

6. Eventuelt 

 

1. Godkendelse af referat 

Referat godkendt. 

 

2. Rundt om Hammer Bakker: 

Hvad kan vi være fælles om, hvis vi skal have et fællesskab? 

Shelterplads – mødestederne. 

Det bør drøftes i bestyrelsen, om formålet i ROHB stemmer overens med det arbejde der 

foregår???. 

 



 Side 2 af 2  

3. Kommunalvalg:  

Kan der være en repræsentant fra elevrådet der kan være interesseret i at møde op og 

stille spørgsmålene til lokalpolitikerne??? Afklaring videregives til Kjeld. Nedenstående er 

en inspirationsliste!!! 

Hvad skal der til for at det er interessant at være ung i Vestbjerg? Opholdssteder – 

mødesteder – eller hvad tænker I? 

Hvordan skal en ungdomsklub være? 

Hvad skal der være af fritidsmuligheder? 

Hvordan ser I offentlig transport til at komme frem og tilbage fra Aalborg/Nørresundby 

ift. uddannelsesmuligheder samt socialt liv? Busser – trinbræt – eller hvad tænker I? 

  

 

4. Trinbræt og cykelsti projekt 

Drøftelse med øvrige samråd på strækningen om, hvad de tænker ift. placering, og 

hvordan de tænker den offentlige transport tænkt ind i. Hvordan skal den offentlige 

transport være rundt om hammer bakker ift. plus bus. 

I ROHB er det drøftet om der nu skal påbegyndes arbejdet med at drøfte cykelsti fra 

Sulsted til Grindsted. 

Torben C deltager i møde fredag den 22/10 med Vodskov Samråd og lodsejerne, og 

vores holdning er principielt, at det vigtigste er at vi får lavet noget, der har den mest 

færdselssikre transportmulighed. Mulighed for brede cykler og belysning også. Krydsning 

skal man være opmærksom på. 

 

5. Eventuelt 

Julepynt – der er ikke overskud til at gøre yderligere noget på nuværende tidspunkt. Der 

skal tages kontakt til Brian Johansen for at høre, hvordan vi gør det ift opsætning. 

Torben C tager kontakt til Brian for at høre, hvordan vi kan lægge en plan for det.  

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. Klaus Fossing skal møde op den 25. november som den vigtigste person. 

 

Menighedsrådet er ikke interesseret i at konkurrere på niveau med Skråen mv, hvorfor 

det kan være en mulighed for Borgerforeningen at lave arrangementer.  

Det kan være en mulighed at lave det på samme vilkår som i 2021, hvor det var 

arrangeret via Aalborg Kommune. 

 

Torvedag er den 22. maj 2022. 

Næste møde er 8. november kl. 17.00 i Vestbjerg Aktivitetscenter. 

 

Referent: Torben Carstensen 


