
 1 

Ulbjerg Lokalråd 

REFERAT 

Mødedato: 03/11-2022 

Starttidspunkt for møde: 19:00 

Mødelokale: Grøndalscentret 

Afbud til møde: Christina, Gabrielle, Joe 

Fraværende:  

Mødedeltagere: Annelie B. Krogh, Christina Ambrosius, Gabrielle Bruun, Jesper Steenfeldt 
Laursen, Joe Kisic Wingard, Kurt Johansen  

Næste Møde:  

 
 
Punkt Emne Beslutning Ansvarlig 

1. Opfølgning på seneste 
mødereferat/siden 
sidst 

Kurt og Jesper har holdt møde med Boligselskabet 
Viborg Amt, med henblik på opførelse af lejeboliger i 
Ulbjerg. Der arbejdes videre på et konkret forslag.   
 
Jesper har været til møde med arbejdsgruppen bag 
stisystemerne omkring Ulbjerg. Der er lavet konkrete 
aftaler med Lars Sjømann omkring faciliteter ved den 
nedlagte Camping Ulbjerg. Der indkaldes til møde med 
Fjordklyngens MTB med henblik på et samarbejde.  
 

 

2. 
 

Nyt fra  
Fjordklyngen/VibLand 

Joe er valgt som Ulbjergs repræsentant i VibLand.  
 
 
 

 

3. 
 

Energikrise - Støtte til 
Købmand Skov 

På Lokalrådets initiativ har Kurt og Jesper har holdt 
møde med Claus Skov om muligheder for støtte til 
købmandsbutikken i forhold til de stærkt øgede energi-
udgifter.  
Annelie, Kurt og Jesper har holdt møde med Maria 
Johansen med henblik på idéudvikling. Der arbejdes på 
flere forskellige tiltag. Maria laver et opslag.  
Lokalrådet opretter en særskilt MobilePay-konto til 
formålet. 
 
Projektet forventes iværksat i løbet af uge 45. 
 

 

4. Skolen  Børne- og Ungdomsudvalget har fremlagt et nyt 
forslag, der betyder at Skals og Ulbjerg skoledistrikter 
sammenlægges med 0.-6. klassetrin på afd. Ulbjerg 
Skole og 0.-9. klassetrin på afd. Skals Skole.  
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Forslaget skal til afstemning i byrådet onsdag den 16. 
november kl. 17. Lokalrådet opfordrer alle til at deltage 
i mødet og vise de grønne T-shirts, så det store 
arbejde for bevarelse af skolen bliver fuldført.  
 

5. Separatkloakering - 
Regnvandsbassin  

Jesper har deltaget i møde vedr. den kommende 
separatkloakering i dele af Ulbjerg. I mødet deltog 
desuden to ingeniører fra Energi Viborg, et medlem af 
Danmarks Naturfredningsforening og en biolog fra 
Viborg Kommune. Projektet omfatter etablering af et 
regnvandsbassin/rensedam samt separatkloakering og 
renovering af kloaksystemet i den ældste del af byen.  
Det nuværende forslag indebærer etablering af 
regnvandsbassin umiddelbart vest for det eksisterende 
rensningsanlæg.  
 

 

6. Budget 2023 Udsættes til senere.   

7. Projekt Frilandsbyer Kurt har kontaktet varmeværket og Klintegården med 
henblik på eventuelle muligheder for at indgå i 
projektet. Der er løbende kontakt med den kommunale 
konsulent.  
 

 

8. Eventuelt, 
indkomne 
forslag/ønsker + 
diverse orientering 

  

  
 
Ref.:  Jesper Steenfeldt Laursen  

 


