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VESTBJERG SAMRÅD 

EN BY PÅ VEJ, EN BY FOR DIG OG MIG 

 

 

Samrådsmøde 17082022 

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     

• Institutioner – Henrik Olesen       

• VIF – Torben Carstensen 

• Uniformerede korps –  Ole Bie (udpeget af DDS)    Afbud 

• Sulsted Menighedsråd – Mona Ryddeskov    

• Øvrige – Torben Lauridsen og Klaus Fossing    Klaus Afbud 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af referat - Opfølgning fra sidst 

2. Trinbræt/kollektiv trafik og cykelsti – proces fremadrettet og skriv til Aalborg 

Kommune 

3. Rund om Hammer Bakker – status  

4. Aktivering af drivkræfter – møde 15/9-2022 19.30-21.00 

5. Orienteringsmøde om Bouet projekt 

6. Eventuelt 

 

1. Godkendelse af referat og opfølgning fra sidst. 

Referat godkendt. 

Tunnelen er malet, og vi skal have fulgt op på lyssituationen. 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/kollektiv trafik og cykelsti 

Der er møde med kommunen den 24/8 hos Klima og Miljø. Inviteret er de respektive 

samråd, men der mangler evt. formanden for Rundt om Hammer Bakker. Vi kan foreslå 
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at tage dem formanden samt evt. Hvorupgaard Samråd med. 

Torben L og Torben C deltager for Vestbjerg. 

Mangler stadig info om cykelsti mellem Vestbjerg og Vodskov. 

 

3. Rundt om Hammer Bakker 

Møde i bestyrelsen den 16/8 primært fokus Naturen Dag. Næste møde er i september 

hvor der skal drøftes projekter. Vandtårnet er sat i bero pga. stigning i materiale priser. 

Evt. afholde møde med ideudvikling. Eventuelt projekt kan være et mødested for de 

unge mennesker. 

Naturens Dag 28/8-2022 ift. Mødestedet i Hammer Bakker, der arbejdes med 3 

indgangsporte til Shelterpladsen, der sker noget ved de forskellige indgangsporte, og der 

er forskellige programmer i de enkelte steder. Indvielse af Bålhytten ved Shelterpladsen, 

og der serveres wokmad. Markedsføres på Vestbjerg siden på facebook og sendes ud via 

AULA. Vestbjerg Skole afholder i uge 36 tema om biodiversitet. Der laves område ved 

opkørsel til venstre ved indkørsel til skolen fra Bakmøllevej.  

Kommunikation til infoskærm ved Spar mangler. Opfordring til de enkelte foreninger og 

specielt Menighedsrådet. 

 

4. Aktivering af drivkræfter 

Vestbjerg By 2030 – forventninger og drømme om DIN by. omkring forsamlingshus eller 

lignende projekter den oktober 2022 kl. 19.30-21.00. Der serveres øl og vand. Vi skal 

have fat i post-it og startende i små grupper. De gode historier ift. hundeskov, 

juleudsmykning, Vestbjerg Naturpark. 

 

5. Orienteringsmøde omkring Bouet projekter 

Der tages en snak med Tom Jakobsen og så efterfølgende mail til Coop og Jacob 

Riisgaard. 

 

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. Eventuelt 

Kontaktpersoner i diverse udvalg: 

ROHB: Klaus og Henrik 

Planzonemøder: Kjeld 

Naturens dag: Kjeld/Ole 

Mødesteder: Kjeld. 

 

Næste møde: 28/9 2022 kl. 17.00 på Vestbjerg Skole. 

  

Referent: Torben Carstensen 


