Ulbjerg Lokalråd
MØDEREFERAT
Mødedato:

08/02-2022

Starttidspunkt for møde:

19:30

Mødelokale:

Grøndalscenteret

Afbud til møde:

Christina er med via chat video

Fraværende:
Mødedeltagere:
Næste Møde:

Annelie B. Krogh, Christina Ambrosius, Gabrielle Bruun, Jesper Steenfeldt
Laursen, Joe Kisic Wingard, Kurt Johansen
21 februar kl. 19.30 Grøndalscenteret.

Punkt

Emne

1.

Opfølgning på seneste Ulbjerg ikke deltager i lokaldysten 2022.
mødereferat/siden
sidst
Annelie har talt med VillumSign i Hobro og de vil lave
skilte til afmærkning af mergelgraven.
Annelie kontakter dem igen for yderligere aftale.

2.

Nyt fra
Fjordklyngen/VIB-land

Beslutning

Ansvarlig

Annelie

Joe gennemgik referatet fra
Fjordklyngen.
Generalforsamling for Fjordklingen er 17 marts kl.
19.00 på ”Værestedet”

3.

Generalforsamling

Generalforsamling i Ulbjerg Lokalråd afholdes den 7
marts kl. 19.30.
På valg er:
Annelie, Jesper og Christina.
De accepterer genvalg.
Gabrielle printer vedtægter.
Jesper sender ny kopi af vedtægter.

Gabrielle
Jesper

Christina bager kage. Jesper sørger for kaffe,te, øl og
vand.
Kurt holder et kort oplæg om nyt fra kommunen i
forhold til lokalområdet.

Christina
Jesper
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4.

Velkomstmappe.
- Fakturering
- Uddeling mv.

Joe har lavet fakturaer og sender ud på mail.

5.

Stier i Ulbjerg-området
- Projekt v. Camping
Ulbjerg
- Gørup Enge

Lotte Blichfeldt har holdt møde med Lars Sjømann
Det går ud på at få stistystemet til at hænge sammen.
Hun har lavet et forslag til stier.

6.

Opfølgning på besøg
af Landdistriktsudvalget

Tages op på et senere møde

7.

Vedligeholdelse af
stisystemer etc.

Tages op på et senere møde

8.

Skolens fremtid

Vi drøftede skolesituationen.

9.

Affaldsindsamling

Affaldsindsamlingen afholdes lørdag den 2 april kl.
10.00
Vi forsøger at få skolen i spil med at få ryddet op og
gjort pænt omkring skolen. Det kunne være fredag den
1 april og vi bortskaffer affaldet.
Vi starter på skolen og ender på Idrætspladsen.
Vi hører idrætsforeningen om de vil stå for grillning af
pølser og brød.

10.

Julebelysning

Tages op på et senere møde

11.

Eventuelt,
indkomne
forslag/ønsker +
diverse orientering

Joe

Ref.: Gabrielle Bruun
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