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Ulbjerg Lokalråd 
 

 

REFERAT 

Mødedato: 9/4 – 19 

Starttidspunkt for møde: 18.00 OBS!!!! 

Mødelokale: Kurt Johansen, Løgstørvej 88, St.Torup, 8832 Skals 

Afbud til møde: Christina og Claus 

Fraværende:  

Mødedeltagere: Claus Skov, Jesper S. Laursen, Joe Kisic Wingard, Christina Ambrosius, 

Kurt Johansen og Gabrielle Bruun.  

 

Næste Møde  

  

 

 

Punkt Emne     Beslutning Ansvarlig 

1. 

 

Opfølgning på sidste 

mødereferat 

Joe afventer svar fra Den Jyske Sparekasse om ændring af 

vores underskiftsforhold.  

 

Kontingent udskrivelse til private er afsluttet.  

 

Til foreninger og erhvervsdrivende er endnu ikke udsendt 

Vi arbejder videre på udsendelse af kontingentudskrivelser 

til disse. 

 

 

  

 

2. Siden sidst Vi har haft affaldsindsamling, der var en succes med 

omkring 25 fremmødte. 
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Vi har fået uddelt flyers vedrørende kontingentet. Det har 

indtil videre givet 30 indbetalinger.  

 

Jesper har været til repræsentantskabsmøde i Ulbjerg 

Kultur og Fritidscenter.   

 

Jesper har kontaktet Kaj Jensen, Ingeniør ved Park og Veje 

angående bump på Bakken. Der påføres hvide skaktern 

snarest muligt.  

 

Jesper har holdt møde med Erik Steen Nielsen angående 

overdragelse af formandskabet. 

 

Projektet ”Gang i Ulbjerg” er kommet godt fra start. På 

trods af silende regn mødte ca. 20 deltagere op. 

 

Vi har fået en Facebook gruppe ”Ulbjerg Lokalråd”. Den 

er blevet taget rigtigt godt imod.  

 

Jesper, Kurt og Gabrielle har deltaget i møder vedrørende 

nedlæggelse af ”Ulbjerg Borger og Håndværkerforening”.  

I den forbindelse har Lokalrådet modtaget donationer. 

3. 

 

Fjordklyngen/ 

VIBLAND 

Joe har været til VIBLANDS generalforsamling 3 april.  

 

Områdefornyelse: Der er afsat 300.000 kr. til området.  

 

De har talt om projektet angående legepladser.  

Der er markeret 2 områder på Stadion.  

I projektet er der afsat belysning, der dækker hele området. 

Det gøres ved hjælp af 2 master. Trafik og Vej vil 

overtage driften. 

 

I Fjordklyngen har de arbejdet med alternativ transport. 

Der er givet grønt lys til, at forsøgsperioden for busserne i 

Viborg Kommune forlænges indtil januar 2020. 

 

Det seneste møde var 27 marts.  

 

OBS!! Der opfordres til at folk fra Ulbjerg møder op i 

mødegrupperne i Skals, så vi kan gøre vores indflydelse 

gældende.  

 

Fjordklyngen fik en flot 2. plads og 75.000 kr. i Regionens 

landsbypris.  

 

Der er muslingefestival den 25 maj.  

 

Der henvises i øvrigt til referat på Fjordklyngens 

hjemmeside.  

  

 

4. Status på 

arbejdsgrupper 

Lokaldysten:  

Vi har fået Rødding som partnerby. 
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Det er tirsdag den 4 juni i Rødding. 

 

Til vores egen Lokaldyst er der bestilt flyers og frugt og 

ruter er sendt ind til Susanne Bendtsen. 

 

Velkomstmappen: Vi har lavet en aftale med Maria 

Johansen om at vi mødes snarest muligt. 

5. 

 

Forslag fra Anders 

Norup vedr. 

fremtidens Ulbjerg 

 Vi arbejder videre med et borgermøde om fremtidens 

Ulbjerg. Mødet afholdes evt. den 28 august.  

Kurt kontakter Anders Norup.  

 

 

Kurt 

6. 

 

Valg af repræsentant 

til arbejdsgruppe, 

Modeshow 

Joe melder sig.  

 

 

7. 

 

 

Idé indlæg fra 

borger. 

Vi har gennemgået henvendelsen og arbejder videre med 

punkterne.  

 

8. 

 

Tilbud til nye 

borgere i forbindelse 

med Kringlefesten 

Kringleudvalget har besluttet at nye borgere tilbydes gratis 

mad, fredag i Kringlefestugen.  

 

9. EVT Hjælpere til hærvejsløbet 2019. Vi arbejder på sagen.  

 

Forslag til nyt industriområde i Ulbjerg diskuteret 

 

10.    

11.    

  

 

Ref.                      Gabrielle Bruun 


