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Ulbjerg Lokalråd 

REFERAT 

Mødedato: 12/12-2022 

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: Mandag d. 16. jan. Kl. 19:00  

 
 
Punkt Emne Beslutning Ansvarlig 

1. Opfølgning på seneste 
mødereferat/siden 
sidst 

Byrådet har vedtaget ny skolestruktur, hvilket betyder 
bevarelse af mellemtrinnet i Ulbjerg og en 
sammenlægning af Skals og Ulbjerg skoledistrikter.   
 
Jesper har været til møde hos Viborg Kommune vedr. 
opdatering og udbygning af stisystemet i og omkring 
Ulbjerg. Fjordklyngens MTB deltog også i mødet og der 
er aftalt et samarbejde på visse strækninger.  
 
Danmarks Naturfredningsforening har gjort indsigelser i 
forhold til placering af rensedam i forbindelse med den 
kommende separatkloakering i Ulbjerg. Energi Viborg 
påbegynder arbejdet alligevel. På længere sigt 
nedlægges det nuværende renseanlæg og spildevand 
føres til Bruunshåb. 
 

 

2. 
 

Nyt fra  
Fjordklyngen/VibLand 

Kurt har været til møde med Fjordklyngen og afholdt en 
generel politisk orientering om bl.a. bosætning og 
planer for kloak. 
VibLand afholder kurser for landsbypedeller i foråret 
2023 – nærmere herom senere.  
 

 

3. 
 

Energikrise - Støtte til 
Købmand Skov 

Ulbjerg Lokalråd har i samarbejde med købmand Claus 
Skov iværksat en indsamling til hjælp til den voldsomt 
øgede elregning som købmandsbutikken har fået på 
grund af energikrisen. Der er i november indsamlet kr. 
7800,-  
Vi fortsætter indsamlingen indtil videre efter aftale med 
Claus Skov.  
Vi laver en auktion med sponsoreret gave. Det 
vindende bud går ubeskåret til energi-støtte til 
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købmanden. Auktionen starter fredag den 16.12. og 
afsluttes fredag den 23.12.2022 kl. 15.00.  
Vinderen af auktionen kontaktes herefter direkte. Hvis 
der er to eller flere ens bud som højeste bud, findes 
vinderen ved lodtrækning.  
 

4. Budget 2023 Vi har gennemgået Lokalrådets konti. 
Joe udarbejder et budget.  
 

 

5. Projekt Frilandsbyer Ulbjerg har ikke de store forhindringer i forhold til 
planloven og vi vurderer at der ikke er grundlag for at 
fortsætte projektet. Det er politisk usikkert hvorvidt 
projektet gennemføres og det er administrativt tungt.  

 

6. Velkomstmapper Kurt laver en liste over tilflyttere.   

7. Advarselsskilte – 
Mergelgraven 

Kurt sørger for pæle til montering.  
Skiltene opsættes hurtigst muligt. 

 

8. Trafik: (Stadionvej) – 
(Ågade v. skolen) – 
(Tolstrupvej) 

Vi har kort drøftet problematikken. Punktet udsættes til 
senere og vi arbejder på en samlet status over trafikale 
problemer i området.   

 

9. Eventuelt, 
indkomne 
forslag/ønsker + 
diverse orientering 

Vi har drøftet fremtidige aktiviteter i Ulbjerg i forhold til 
at samle byen omkring arrangementer og uddelegering 
af Lokalrådets arbejdsopgaver. Vi arbejder videre i 
forhold til et oplæg til generalforsamlingen i februar.   
 

 

  
 
Ref.: Jesper Steenfeldt Laursen  

 


