Ulbjerg Lokalråd
REFERAT
Mødedato:

18/01-2022

Starttidspunkt for møde:

19:30

Mødelokale:

Grøndalscentret

Afbud til møde:

Christina Ambrosius, Gabrielle Bruun

Fraværende:
Mødedeltagere:

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

Næste Møde:

Punkt

Emne

Beslutning

1.

Opfølgning på seneste - Besøget af Landdistriktsudvalget var en succes og vi
mødereferat/siden
fik en god dialog med politikerne.
sidst.
- Ulbjerg var vært for ”Kend din Fjordklynge” i
november. Der var fin tilslutning til arrangementet, der
startede fra ”Camping Ulbjerg”.

2.

Nyt fra
- Fjordklyngen kan præsentere et pænt overskud fra
Fjordklyngen/VIB-land Muslingefestival 2021. Muslingefestival afholdes næste
gang den 10. september 2022.

Ansvarlig

- Der arbejdes på en løsning om forsikring af frivillige i
Fjordklyngens område.
- Hærvejsløbet afholdes den 25. juni 2022, hvor MTBruten igen starter i Ulbjerg.
- Der arbejdes fortsat på miljøforbedring i Hjarbæk Fjord
og der er iværksat en arbejdsgruppe sammen med
Limfjordsrådet og Viborg Kommune. Vandprøver
gennem 1½ år skal hjælpe med lokalisering af
forureningskilder. Der er lokale repræsentanter i
arbejdsgruppen fra Fjordklyngen, Danmarks
Naturfredningsforening og Erhvervsfiskerne i
Sundstrup.
- Kulturcenter Værestedet har modtaget støtte fra
Nordeafonden til den kommende ombygning.
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- Der ønskes vågetjeneste i Landdistrikterne. Der
arbejdes på en mulig løsning i Fjordklyngen.
3.

Velkomstmappe.
- Afslutning af
projektet
- Uddeling

- Velkomstmappen er færdig og klar til uddeling til
tilflyttere i Ulbjerg og omegn.
- Joe udsender fakturaer til annoncører. Der skal samles
indhold til mapperne hos foreninger etc.

Joe

- Vi tager punktet op igen på næste møde.
4.

Lokaldysten 2022.

- Vi forventer ikke at Ulbjerg deltager i Lokaldysten i
2022. Jesper kontakter Maria Johansen i forhold til om
arbejdsgruppen bag Kringlefesten har særlige ønsker
vedr. Lokaldysten.

Jesper

- Alternativt kunne der arrangeres en ”Ulbjerg-march” –
evt. i forbindelse med Kringlefesten eller besøg af
Fodslaw i maj 2022.
5.

Sikkerhedsforanstaltninger ved
Mergelgraven.

- Lokalrådet kontakter Naturstyrelsen og evt. politiet med
henblik på skiltning om forbud mod færdsel på
isen/generel information om at Mergelgraven er farlig.

Annelie

6.

Stier i Ulbjergområdet.
- Projekt v. Camping
Ulbjerg
- Gørup Enge
- Foldere

- Annelie har deltaget i et møde med medarbejdere fra
Viborg Kommune på området ved campingpladsen,
hvor de kiggede på mulighederne for at udnytte
eksisterende stier og evt. etablere et
sammenhændende stisystem.

Jesper
Joe

- Jesper har drøftet idéer til vandreruter med Viborg
Kommune. Der ønskes i høj grad sammenhæng med
de eksisterende ruter og der forventes snart at være
konkrete forslag. Lokalrådet skal varetage kontakt til
lodsejere etc.
- Der arbejdes fortsat på et samarbejde med
Fjordklyngen om vedligehold af arealer.
- Joe kontakter Fjordklyngen vedr. vedligehold af skilte
mv.
7.

Skolens fremtid.

- Vi har drøftet forslag mulige om ændringer i
skoledistrikter. Det forventes at skolebestyrelsen
kommer med et oplæg til politikerne.

8.

Boligområder i byen – - Lokalrådet ønsker større fokus på tilgængelige
markedsføring.
byggegrunde i området. Gerne med effektiv skiltning
ved indfaldsveje. Kurt har kontakt til kommunen og
afventer svar.

9.

Eventuelt.
Indkomne
forslag/ønsker +
diverse orientering.

Kurt

Ref.: Jesper Steenfeldt Laursen
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