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Ulbjerg Lokalråd 

REFERAT 

Mødedato: 06/10-2022 

Starttidspunkt for møde: 19:00 

Mødelokale: Grøndalscentret 

Afbud til møde: Gabrielle 

Fraværende:  

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

Næste Møde: Torsdag, den 3. nov. kl. 19.00  

 
 
Punkt Emne Beslutning Ansvarlig 

1. Opfølgning på seneste 
mødereferat/siden 
sidst 

Jesper har holdt møde med ekstern konsulent vedr. 
stisystemet omkring Ulbjerg. De fleste lodsejeraftaler er 
på plads og der arbejdes med optimering af de 
eksisterende ruter samt udbygning med nord 
ved ”Camping Ulbjerg” og Gørup Enge. 
  
Kurt har haft kontakt med Boligselskabet Viborg Amt og 
de forventes at komme på besøg i Ulbjerg i uge 41 med 
henblik på mulig opførelse af lejeboliger på Fjordglimt.  
 
Området på Lyngtoppen er hegnet ind og der er 
påbegyndt afgræsning. Dette sker af hensyn til lyngens 
levebetingelser. Der er lavet en sluse, så afgræsningen 
kan kontrolleres.  
  

 

2. 
 

Nyt fra  
Fjordklyngen/VibLand 

Fjordklyngen har afholdt detektortræf på Værestedet.  
 
DGI har besøgt Fjordklyngen, hvor en konsulent har 
spurgt ind til fokusområder omkring frivillighed og 
strukturering af foreninger. 
 
Orientering omkring forurening af Hjarbæk Fjord:  
Ny arbejdsgruppe i samarbejde med Viborg Kommune 
har fokus på problemet.  
 
Fjordklyngens hjemmeside er blevet opdateret 
www.fjordklyngen.dk  
 
Ulbjerg mangler en repræsentant i VibLand – Joe 
kontakter VibLand for yderligere info.   
 

Joe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

3. 
 

Budget 2023 Vi har gennemgået Lokalrådets økonomi og drøftet 
rammerne for et fremtidigt budget. Joe arbejder videre 
med budgettet og fremlægger et forslag på næste 
møde.   
 

 

4. Separatkloakering - 
Regnvandsbassin  

Der skal etableres regnvandsbassin i forbindelse med 
den kommende separatkloakering. Danmarks 
Naturfredningsforening har henvendt sig i forhold til 
Ulbjerg Lokalråds holdning til placeringsmuligheder.  
Kurt skal til møde med Energi Viborg, hvor der 
orienteres om fremtidige planer. Vi har drøftet 
mulighederne og vælger at bakke op om 
Naturfredningsforeningens forslag om placering øst for 
Sundstrupvej, såfremt det kan udføres både æstetisk 
og teknisk optimalt.  
 

Jesper 
Kurt 

5. Energikrise - Støtte til 
Købmand Skov 

I forhold til de voldsomt øgede energipriser har vi 
drøftet muligheden for at støtte købmanden. Lokalrådet 
ønsker at bakke op omkring vores købmand. Kurt 
kontakter Claus Skov med henblik på at skabe et 
samarbejde.   
 

Kurt  

6. Projekt Frilandsbyer Kurt skal til møde med Viborg Kommunes 
landdistriktskoordinator, hvor Ulbjergs muligheder skal 
drøftes. Der arbejdes fortsat på eventuelle projekter i 
Ulbjerg som kan komme ind under Frilandsby-
konceptet – evt. nytænkning i forhold til klimarigtige 
energiløsninger, optimering af den aldrende 
bygningsmasse og forbedrede friluftsfaciliteter.  
 

Kurt 

7. Velkomstmappe Vi mangler stadig materiale fra en del foreninger.  
 
Jesper færdiggør velkomstbrevet.  
 
Vi påbegynder uddeling den 20. oktober.  
 

Christina 
Jesper 

8. Hastighedsbegræns-
ning – Tolstrupvej  

Borgerhenvendelse vedr. for høj hastighed på 
Tolstrupvej på strækningen fra Trekronervej til Klinten. 
  
Vi henvender os til relevant myndighed med henblik på 
nedsættelse af hastighedsbegrænsningen.  
 

Jesper 

9. Vedligeholdelse – 
Præstevej 
- ”Skoleskoven” 

Vi retter henvendelse til kommunen i forhold til den 
manglende vedligeholdelse.  

Annelie  

10. Eventuelt, 
indkomne 
forslag/ønsker + 
diverse orientering 

I forhold til energikrisen må det anses for unødvendigt 
at der er lys ved de ubebyggede grunde på Fjordglimt. 
Vi kontakter Energi Viborg  

Christina 

  
 
Ref.:  Jesper Steenfeldt Laursen 

 


