
Referat af borgermøde den 17/8 i Skytteforeningens lokaler. 
 

18 borgere samt 4 lokalrådsmedlemmer, (Kurt Johansen havde meldt sig syg) var mødt op i 

Skytteforeningens lokaler. 

 

Første punkt på mødet var omkring fremtidige kraftcentre i byen. 

 

En mødedeltager foreslog at man regnede med Ét kraftcenter men fordelt på 3 steder. På den måde 

kunne evt. indkomne økonomiske midler fordeles efter behov. Det blev godt modtaget og vedtaget. 

 

De kommende 3 steder er: 

Skytteforeningen/Idrætsforeningen (Stadion) 

Forsamlingshuset 

Ulbjerg Kultur/Fritidscenter 

 

Man arbejdede i små summegrupper med de muligheder, man kunne se i de tre steder. 

Fra summegrupperne kom følgende forslag om udnyttelse af de tre steder frem: 

  

Skytte-idrætsforeningens lokaler (Stadion): 

 

1. Petanque samt kroket folk skal kunne komme ind og drikke kaffe i dårligt vejr. 

2. Der skal nye badefaciliteter til (MEGET VIGTIGT). For store arrangementet i byen, 

for ex Fodboldgolf, skolen når stadion bruges. Dagplejen 

3. Taget skal laves, da det regner ind. 

4. Fungere som mødelokale for små foreninger  (multiforeningshus)  

5. Sammenlægning af klubhuse på Stadion. 

6. Der kunne overvejes turneringer i petanque, kroket. Børne OL med fællesspisning.  

 

Forsamlinghuset: 

 

1. Skal gøres færdigt 

2. IT-Hus/faciliteter 

3. Aktiviteter som nu er på Grøndalscenteret skal fremover være i forsamlinghuset. 

4. Evt arrangementer i forbindelse med fodbold (storskærm) samt Melodi Grand Prix. 

5. Klub for (3-6 klasse) 

6. Dagplejere 

7. Nørkleklub 

8. Depot til kostumer. 

9. Pensionist centrum 

10. Familiefester 

11. Mere udlejning 

12. AOF - LOF kurser 

13. Lave mad rik møder i Centret med fx DGI 

14. biograf 

 

Grøndalscentret afvikles helt. 

 

Ulbjerg Kultur- Fritidscenter: 

1. Holde møder med fx DGI 

2. Udvides med evt. springgrav (mere hal plads) Det skal gøres mere attraktivt for nye 

beboere (i håbet om at tiltrække nye borgere)  

Herunder at vi bevarer skolen. 



De tre steder skal dog selv byde ind med hvilke aktiviter de kan/vil huse. Evt mødes og 

brainstorme. 
 

Man er enige om at der skal søges realistiske beløb i forbindelse med renovering af de tre 

steder, så de bliver ”up to date” til brug. Men de ansøgninger der er sendt ind, stoppes ikke. 
 

De der kan prioritere, får pengene. 
 

Første prioritet er at renovere badefaciliteter i Ulbjerg Idrætsforeningen! 
 

Endvidere taltes der om renovering af taget på Skytte-idrætsforeningens hus, da der siver vand ned. 

 

Midler skal søges gennem Klyngesamarbejdet. Det er gjort klar fra politikernes side. 

 

Fra Klyngrådsrepræsentanterne i Ulbjerg bedes der om detaljerede idéer. Disse idéer bedes afleveret 

til enten Jesper Stougaard Knudsen, Tingvej 7 eller Kurt Johansen, Løgstørvej 88. 

 

Andet punkt på mødet var omkring trafiksikkerhed i byen. 

 

Fra summegrupperne kom følgende forslag:  

 

1. Flere chikaner i Borgergade, på Ågade og på Tingvej. 

2. 30 km zone 

3. Hæve belægning i centrum - evt anden belægning. 

4. Venstre+højresvingsbaner på alle indfaldsveje (Er der behov for så mange veje?) 

5. Stien ved rensningsanlægget, dårlig oversigt, høj fart. 

6. belysning ved skolen (indgang, parkering) der ønskes en belysningsplan 

7. Minimere tung trafik (Maskinstationsindkørsel til Borgergade)  

8. Kan maskinstationens maskiner undgå at køre ind i byen?  

9. zig-zag chikaner i den nordlige ende af byen 

10. Farvemarkeret cykelsti ved købmand/forsamlingshus 

11. ”Standsning forbudt” skilt ved gl. Sparekassebygning 

 

Tredie punkt på mødet var vedligeholdelse af grønne områder: 

 

Hvilke steder mener vi ikke bliver vedligeholdt/hvor er vi i tvivl? 

 

Træer på stier skal beskæres - græsset groet ud på bakken. 

Tilgroede stier på Fjordglimt 

Træer ved TDC huset ved indkørsel til Bakken 

Hundelufter-sti 

Sti fra Sundstrupvej til Spejderengen 

Ågade - Fortove er vokset til 

Græsplæne ved udlejnings-/ældreboliger  

Stien igennem skoleskoven 

Plæne ved Bakkes 

Rabatter ud af Borgergade/rabatter i det hele taget/indfaldsveje 

Omkring rensningsanlægget 

Kommunens grunde på Bakken 

Stisystem som lokalrådet fik lavet?  

Fra Løgstørvej 78/80 - sti derfra til Tingvej 

Bedre udsyn ved indfaldsveje 



Klipning ved skilte 

Opdrage folk (børn og unge) til at benytte affaldspose til hundehøms-poser. Der skal flere 
affaldsposer/stativer op rundt i byen. 

Lokalrådet takker for fremmøde, idéer og opbakning. 

Vi har en by med et stærk sammenhold. 

Med venlig hilsen 

Kirsten Starbæk 


