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Ulbjerg Lokalråd 

REFERAT 

Mødedato: 06/09 – 2021 

Starttidspunkt for møde: 19:30 

Mødelokale: Grøndalscentret 

Afbud til møde: Gabrielle Bruun  

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. 

 
Der er uddelt kontingentopkrævninger i Ulbjerg-by. Der 
mangler fortsat udenfor byskiltene samt til foreninger.  
 
Der blev afholdt indvielse af Porshus-broen. Der var fin 
tilslutning med cirka 30 børn og 15 voksne.  
 
Ulbjerg Lokalråd har samlet ind til en fælles pengegave 
til Ulbjerg Skole i anledning af 60-års jubilæet. Der blev 
i alt indsamlet 2715 kr.  
 

 

2. 
 

Nyt fra  
Fjordklyngen/VIB-
land. 

 
Der er indkøbt 4 foldetelte som kan benyttes af alle 
foreninger i Fjordklyngen.  
Fjordklyngen var repræsenteret ved Virksund Havns 
jubilæum. 
Der er afholdt Muslingefestival. Det var en stor succes 
med rekordmange deltagere.  
Der er generalforsamling den 14. sept.  
Der mangler et medlem til Fjordklyngerådet fra Ulbjerg. 
Lokalrådet har annonceret efter interesserede.   
 
 

 

3. Velkomstmappe.  
Alle annoncer er nu solgt. 
Christina og Jesper har holdt møde med Maria 
Johansen mht. planlægning af logoer og grafik. Maria 
vender tilbage med et oplæg til godkendelse.  
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4. Grønt team 
(landsbypedeller). 
Fælles arbejdsdag. 

 
Der planlægges en arbejdsdag i foråret 2022.  
Indtil da sker der ikke yderligere tiltag. 

 

5. Besøg af 
Landdistriktsudvalget. 

 
Vi er blevet kontaktet af Landdistriktsudvalget med 
henblik på et besøg i Ulbjerg den 9. november til et 
borgermøde. 
Vi takker ja til tilbuddet og vender tilbage til yderligere 
detaljer. 
 

Jesper 

6. Administrativt 
samarbejde med 
Kringlefesten.  

 
Vi er blevet kontaktet af arbejdsgruppen bag 
Kringlefesten med et ønske om administrativt 
samarbejde.  
Vi holder et møde med Kringlefesten. Joe finder en 
dato og indkalder til mødet.  
 

Joe 

7. Udviklingsplan for 
Camping Ulbjerg. 

 
Der afholdes møde med temaet ”Besigtigelse og 
fjordtilgængelighed” tirsdag den 7. september 2021. 
Ulbjerg Lokalråd deltager sammen med Fjordklyngen, 
Viborg Kommune og den nye ejer.  
Ulbjerg Lokalråd lægger vægt på tilgængeligheden til 
naturen/fjorden.  
Der er fremsat idéer om stier i området, primitiv 
camping/shelterplads, landgangsbro for kajaksejlere 
etc.  
Endvidere er der et ønske om at Mudderkidz fortsat kan 
benytte arealet. 
 

Kurt 
Jesper 

8. Indkomne 
forslag/ønsker + 
diverse orientering. 

  

9. Eventuelt.   

  
 
Ref.: Jesper Steenfeldt Laursen 

 


