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

Samrådsmøde 13/12-2021
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

Afbud

Torben L afbud

Dagsorden

1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af referat
Opfølgning fra sidst
Rund om Hammer Bakker – status
Hvad vil vi i 2022?
Eventuelt

1. Godkendelse af referat
Referat godkendt.
2. Opfølgning fra sidst:
Der sendes mail til NT omkring busforbindelser ift. ROHB contra PLUSBUS
Borgerundersøgelse vedr. Trinbræt og alternativ placering af plejehjem skal via E-boks
for at give mening. Der skal kontakt til BaneDanmark via ROHB for at høre om, hvordan
vi får indflydelse på processen.
Grundstykke på Mejlstedvej contra placering af plejehjem.
Cykelsti mellem Vestbjerg og Vodskov og mail fra lodsejerne til kommunen samt samråd
til orientering blev drøftet. Vestbjerg Samråd støtter op om det projekt, som Aalborg
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Kommune vurderer giver mest trafiksikkerhed.
Tunnelprojekt mellem Vindfløjen og Stråtaget/Tagskægget kan realiseres uden yderligere
indsamling. Samråd skal blot søge tilladelse, som Torben L er i gang med.
Der bør laves en undersøgelse af plejehjemsplacering og trinbræt og evt. ældreboliger.
Der kan laves en survey x-act. Det bør overvejes om der skal være skriftlig mulighed
som kan afleveres ved enten VAC eller Spar. Henrik laver udkast.
3. Rundt om Hammer Bakker – status.
Kommunikation – der er fundet midler på 120.000 kr. til drift/lave erhvervskartotek/få
flere redaktiører i de respektive byer og afdelinger samt dannelse af app. Henrik får en
toneangivende rolle i digitaliseringen.
Mødestedet – der er møder om Bålhytte mv., som der nu er givet tilladelse til.
Hvad kan samrådet bidrage med ift. grøn omstilling. Opfølgning på mail til Peter Serup
vedr. solceller og naturpark. er.
4. Hvad vil vi i 2022?
Klaus Fossing sender mail til den nye rådmand Jan Nymark Thaysen angående møde om
projekter mv. i Vestbjerg.
Skal der laves en legeplads a la den i Vadum?
Mail til Bodil Mortensen angående Naturpark.
Undersøgelse af opbevaringsmuligheder både VIF men også samrådet.
5. Eventuelt
Mail til Lisbeth Machholm om, hvorfor Vestbjerg som udviklingsby skal deltage i
landdistriksmøder.
Årsmøde 9/3-2022 – kontakt til Mad & Mænd vedr. menu, herunder også undersøgelse af
mulighed for at sende live.
Næste møde er 24/1-2022 kl. 17.00 på Vestbjerg Skole.
Referent: Torben Carstensen
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