Ulbjerg Lokalråd

REFERAT
15/8 – 19

Mødedato:

Starttidspunkt for møde: 19:30
Mødelokale:

Christina, Fjordglimt 26

Afbud til møde:

Gabrielle, Joe og Ole

Fraværende:

Claus

Mødedeltagere:

Claus Skov, Jesper S. Laursen, Joe Kisic Wingard, Christina Ambrosius, Kurt
Johansen, Gabrielle Bruun, Ole Stisen.

Næste Møde

Punkt

Emne

Beslutning

1.

Opfølgning på seneste
referat

Udstykningssagen på Fjordglimt er afsluttet.

2.

Siden sidst

Lokalrådet har modtaget kr. 317775,- fra
puljen ”Byforskønnelse mindre byer 2019” til anlæg af
aktivitetsbane v. UIFs klubhus i samarbejde med UIF.
Bænken v. købmanden er blevet påkørt. Park og Vej
kontaktes.

Ansvarlig

Jesper
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3.

Fjordklyngen/Vibland
sidste nyt – aktivitet
mm.

Kurt har været til møde i Fjordklyngen ang.
badevandskvalitet.
Fjordklyngen har inviteret til dialogmøde d. 21. august
på Værestedet. Christina og Jesper deltager.

4.

Modeshow

5.

Henvendelse fra
borger ang.
vedligeholdelse af
TDC-grunden
Guide om brug af
Ulbjerg Lokalråds
Facebookside
Vedligeholdelse af
grønne områder/stier

Der afholdes planlægningsmøde onsdag d. 21. august.
Kurt deltager.
Jesper og Christina finder hjælpere.
Lokalrådet vurderer, at vi ikke gør noget ved sagen.

6.
7.

Kurt
Jesper
Christina

Vi har gennemgået funktionerne i Facebookgrupper.

Udsættes til næste møde.

8.

Brainstorm vedr.
borgermøde/
fremtidens Ulbjerg

Der arbejdes videre med det påtænkte borgermøde på et
separat møde. Jesper indkalder til møde pr. mail.

9.

10.

Status – opsamling
hen over året
(Kringlefest,
Lokaldysten samt ny
asfaltbelægning i
byen)
Mødekalender

Fællesspisning for tilflyttere blev en stor succes, med 16
deltagende familier.
Lokaldysten havde ikke så stor tilslutning som tidligere,
men Ulbjerg opnåede alligevel en 8. plads.
Der er ikke nyt vedr. vejarbejde. Kaj Jensen fra Trafik
Jesper
og Veje kontaktes for opfølgning.
Udsættes til næste møde.

11.

Velkomstmappe

Maria Johansen fra Wiegaarden Media har præsenteret
et forslag til en ny velkomstmappe.
Vi laver en fotokonkurrence for at finde de bedste
billeder fra Ulbjerg. Der udloves præmier til de 3
bedste forslag. Jesper opretter e-mailadresse til
formålet. Christina og Jesper mødes og laver et oplæg
til annoncører osv.

12.

Politisk status

13.

Eventuelt

Ref.

Jesper

Christina
Jesper

Der er gennemført inspektionsrunde af mødesteder i
Viborg Kommune (f.eks. klubhuse, forsamlingshuse og
kommunale bygninger til lejlighedsvis udlejning).
Ulbjerg har forholdsvis mange kvadratmeter pr.
indbygger. Der vurderes at der i fremtiden skal
reduceres i antallet af mødesteder i landdistrikterne.
Ulbjerg står sandsynligvis til en reduktion. Der vil
efterfølgende komme en henvendelse om evt. påtænkte
ændringer.

Jesper Steenfeldt Laursen
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