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

Samrådsmøde 12052022
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

Dagsorden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af referat - Opfølgning fra sidst
Trinbræt – proces fremadrettet og skriv til Aalborg Kommune
Rund om Hammer Bakker – status
Cykelsti Vodskov/Vestbjerg
Aktivering af drivkræfter
Planzone møde 11/5-2022
Solcelleprojekt Bouet
Eventuelt

1. Godkendelse af referat og opfølgning fra sidst.
Referat godkendt.
Torben Lauridsen oplyste, at tunnel er rengjort og klar til maling i uge 25. Han er i
drøftelse med den ansvarlige for lys, Jan Mortensen
Der er sendt mail til Jacob Riisgaard, Tom Jakobsen samt Kvickly vedr. orienteringsmøde
om projekter i Bouet. Der arbejdes videre henimod et møde i september 2022
Tilfredshed med affaldsindsamlingen.
2. Trinbræt
Torben C og Klaus har produceret skriv som var rundsendt inden mødet, og det blev
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drøftet og korrigeret til på et par enkelte punkter. Færdiggøres og sendes så til Vodskov
Avis, politikerne Nuuradiin, Søren Kusk og Per Clausen. Når det har været i avisen
rundsendes det også til de øvrige samråd.
3. Rundt om Hammer Bakker
Generalforsamling 21/4 – valg gav problemer, og konstituering kommer på næste møde,
Klaus og Henrik deltager fortsat i bestyrelsen. Al kommunikation omkring vandtårnet
foregår stadig til formanden i ROHB.
Henrik er i gang med at undervise i enkelte byen, og der kommer også undervisning i
VAC. Fortsat mulighed for brug af kalender. Peter Lindholt bliver skiftet ud med Jan Levin
i kommunikationsgruppen.
Naturens Dag 28/8-2022 ift. Mødestedet i Hammer Bakker, der arbejdes med 3
indgangsporte til Shelterpladsen, der kommer mere info fra Ole som rundsendes. Øvrige
foreninger og spejdere opfordres til at deltage og DGI kan hjælpe med
aktivitetsmaterialer.

4. Cykelsti Vodskov/Vestbjerg
Kommunen har ikke besvaret mail omkring status endnu, men der har været afholdt
møde med lodsejere, og der bliver ikke ændret meget på de oprindelige tanker omkring
stierne.
5. Aktivering af drivkræfter
Opslaget på facebook har ikke givet respons, og der inviteres derfor til et idemøde
omkring forsamlingshus eller lignende projekter den 15. september kl. 19.30-21.00
6. Planzonemøde 11/5
Kjeld orienterede om planzonemødet, hvor et af emnerne var landsbyer i spil. Tema
omkring bosætning. Der arbejdes med elcykelprojekt, kultur i landdistrikter og
tryghedsvandring/naturvandring. Der afholdes møde om mobilitet i efteråret, hvor
kommunen er tovholder. Oprettet samråd i Hvorupgaard, som gerne ville have referater
tilsendt fra Vestbjerg, men da de er tilgængelige på hjemmesiden, så kan de læses der.
7. Solcelleprojekt ved Bouet
Umiddelbart ikke den store relevans for Vestbjerg som by, men info lægges ud på
facebook.
8. Eventuelt
Torben L tager fat i Line ift. arrangementsmuligheder vedr musik i Byhaven.
Hundeskov, der skal styr på affaldsstativer, tømning, indvielse og arbejdes med et
overdækket skur i skoven.
Der rettes henvendelse til Bodil omkring opdatering på Vestbjerg Naturpark.
Kontaktpersoner i diverse udvalg:
ROHB: Klaus og Henrik
Planzonemøder: Kjeld
Naturens dag: Kjeld/Ole
Mødesteder: Kjeld.
Næste møde: 17/8 2022 kl. 17.00 på Vestbjerg Skole.
Referent: Torben Carstensen
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