Ulbjerg Lokalråd

REFERAT
Mødedato:

30/4 – 19

Starttidspunkt for møde:

19:30

Mødelokale:

Christina, Fjordglimt 26

Afbud til møde:

Kurt Johansen

Fraværende:

Claus

Mødedeltagere:

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

Næste Møde
28 maj kl 19.30, hos Christina

Punkt Emne
1.

Opfølgning på
seneste referat

Beslutning

Ansvarlig

Kassereren har fået fuldmagt til kontoen i Den Jyske
Sparekasse (DJS)
Vi arbejder videre på at få færdiggjort og udsendt
kontingent udskrivelser til foreninger og
erhvervsdrivende.
Vi forsøger at få et møde med Maria Johansen vedrørende
velkomstmappe.
Christina tager kontakt til Maria angående mulige
mødedatoer.

Christina

1

2.

Siden sidst

Leo Hansen træder ud af Lokalrådet som 2. suppleant,
grundet fraflytning af Ulbjerg.

3.

Fjordklyngen/Vibland

Fjordklyngen har afholdt generalforsamling. Jesper
Knudsen og Joe Wingard fortsætter som repræsentanter.
Der afholdes konstitueringsmøde den 1 maj kl. 18.30.
Der henvises til Fjordklyngens hjemmeside.
Vedrørende legepladsområdet: Viggo er ny tovholder for
arbejdsgruppen der varetager legepladsområdet til de små
børn.
Der er kommet et tilbud fra Park og Landskab til nævnte
legepladsområde.

Henvendelse fra
borger vedr. krolfbane
Henvendelse fra
borger vedr. grus på
fortorvet ved
kirkens
parkeringsplads på
Borgergade
Opfølgning på
henvendelse fra UIF
vedrørende
aktivitetsbane

Vi har drøftet det og har konkluderet, at vi umiddelbart
ikke kan arbejde videre med sagen.

7.

Bakkesøen

8.

Borgermøde/UKFC
(Fast punkt)

Vi tager punktet op på næste møde. Vi afventer hvad Claus
Skov vil med området, nu da Borger og
Håndværkerforeningen ikke længere eksisterer.
Tages op på næste møde.

9.

Kringlefest, gratis
mad til nytilflyttere

4.
5.

6.

Vi retter henvendelse til menighedsrådet omkring
problemet og gør ikke yderligere ved sagen.

Jesper

Vi ansøger puljen ”Byforskønnelse, mindre byer 2019, til
anlæg af aktivitetsbane og flisebelægning ved UIFs
klubhus. Lokalrådet har, ved kontrakt, indgået aftale om
fuldstændig økonomisk ansvarsfraskrivelse med UIF.

Kringlefestudvalget har fået den idé at der, i forbindelse
med optoget lørdag, laves en vogn med ”internationale
fællesskaber”
Vi arbejder på og få det stablet på benene i samarbejde
med Kringlefestudvalget.
Christina tager kontakt til Maria Johansen for uddybning.

10.
11.
Ref.

Gabrielle Bruun
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