
Borgermøde 22. maj 2015 i Skyttehuset. 
 

6 borgere og 5 fra lokalrådet var mødt op. 

 

Hvor står vi henne i forhold til det indsendte (Ulbjergs fremtid) til kommunen? 

Vi lod os besnære af fundraiseren til at søge mere end realistisk.  Det er vigtigt at vi (foreningerne) 

snakker sammen, så vi ikke skyder i alle retninger og at vi er realistiske, Vi skal tale med en 

stemme herude for at få ting i gang.  

 

Siden sidste møde i UKFC, har der været stiftende generalforsamling i fjordklyngen med bl.a. Lars 

Stentofte og politikere. Deres udmeldinger var, at man fremover skal søge kommunale midler 

gennem Fjordklyngen.  I overgangsperioden vil vi kunne søge både som by og som klynge. Men 

når klyngen tager over, skal vi samarbejde der. Alle foreninger kan søge, men de skal refere til 

klyngesamarbejdet.  

 

Vi kan i Fjordklynge sammenhæng sagtens argumentere for forsamlingshuset. Det er det mest 

udlejede forsamlingshus i området. 

De kræfter der er i Ulbjerg skal arbejde for Ulbjerg. Ulbjerg er kendt for frivilligt arbejde. Vi skal 

også selv lægge penge og arbejdskraft til. 

Gymnastikforeningen gav udtryk for , at de synes at Skals ikke skal høre under klyngen, da Skals er 

meget større end de andre landsbyer. Ikke alt skal til Skals.  

 

Ingen ved endnu hvordan det kommer til at køre i Klyngerådet. Hen over sommeren skal der være 

en snak med kommunen om hvordan det skal være konkret. Der er sat en pulje af til Fjordklyngen 

som de skal fordele. Vi kan jo bruge vores erfaringer fra Møldrupegnens Landsbyråd.  

Vi skal bruge vores Repræsentanter i klyngen (Kurt og Jesper) så de har noget de kan arbejde videre 

med i Klyngerådet. 

I Fjordklyngen er det lagt op til at forsamlingshusene snakker sammen, gymnastikforeningen 

snakker sammen, fodboldklubberne snakker sammen osv. 

 

Skal vi have et kraftcenter?   

Vi har 3 steder i Ulbjerg, UFCK/skole, Forsamlingshuset og Skytteforening/UIF som kan laves til 3 

mindre kraftcentrer hvor aktiviteterne foregår. Hvert kraftcenter skal kunne bruges oftere og til flere 

forskellige formål. Man kan bruge hinandens faciliteter.  For at bruge skytteforeningen faciliteter, 

skal en person cleares til at komme ind, men det kan sagtens ordnes og koster ikke noget.  

Grøndalscenterets fremtid? 

Børnehaven flyttes i 2017 over på skolen, kan Lokalhistorisk så være i huset? Det kan måske give 

bedre samarbejde med skolen? 

Gymnastikforeningen mangler halplads og haltid til alt det de gerne vil. Men de kan godt nøjes med 

udvidelse på 1 fag.  

Gymnastikforeningen gav udtryk for, at selvom de mangler Halplads og haltid, synes de at UIF 

mangler ordentlige badeforhold. De nuværende badeforhold er dårlig reklame for hele byen. 

Depotrummet i hallen udvides til sommer. Samt en ny dør. Fra politisk hold er der lyttet til ønsket 

om haludvidelse. Måske et par år fremme. 

 

 



Kommende projekt:  

Møde med kommunen om vedligeholdelse af stier de grønne områder, Flere steder er faldet ud af 

kommunens vedligeholdelsesplan. 

 Byforskønnelse og trafiksikkerhed. 

 

Udstykning fjordglimt: 

Der er nu 1 grund tilbage. Aftalen med Møldrup kommune er, at når der kun er en grund tilbage på 

Fjordglimt skal der udstykkes flere. Lokalrådet sender derfor en henvendelse om en mulig 

udstykning helt ud til Sundstrupvej til Viborg kommunes tekniske afdeling.  

 

Andre emner: 

Asfalt belægning, slidlag på vejen ved Fjordglimt. 

 

Lokalrådet indkalder til et nyt Borger- og foreningsmøde i mandag 17. august kl. 19.30, hvor vi 

træffer beslutning om Ulbjergs videre udvikling og fremtid. 

Benny Christensen, Viborg Kommune bliver inviteret. 

Vigtigt at indkaldelsen kommer ud i god tid så foreningerne har mulighed for at drøfte fremtiden. 

 

 

Ref. Kirsten Starbæk 


