Ulbjerg Lokalråd
REFERAT
Mødedato:

12/09-2022

Starttidspunkt for møde:

19:00

Mødelokale:

Grøndalscentret

Afbud til møde:

Gabrielle, Joe

Fraværende:
Mødedeltagere:
Næste Møde:

Annelie B. Krogh, Christina Ambrosius, Gabrielle Bruun,
Jesper Steenfeldt Laursen, Joe Kisic Wingard, Kurt Johansen
Torsdag, den 6. oktober 2022, kl. 19.00 i Grøndalscentret.

Punkt

Emne

Beslutning

1.

Opfølgning på seneste
mødereferat/siden
sidst

Kontingentopkrævninger er sendt ud.

Ansvarlig

Kurt og Jesper har været til stiftende generalforsamling
i LAG Viborg-Skive. Karsten Jørgensen fra Ulbjerg er
valgt som bestyrelsesmedlem.
Ulbjerg Lokalråd har indsendt høringssvar til Viborg
Kommune vedr. ny skolestruktur.

2.

Nyt fra
Fjordklyngen/VIB-land

Kurt og Jesper har været til møde vedr. stisystemet i
Ulbjerg og omegn. Der er, på initiativ af Viborg
Kommune, indledt et samarbejde med en ekstern
konsulent og der arbejdes på et sammenhængende
stisystem med mere enkel skiltning.
Der er indsendt høringssvar vedr. ny skolestruktur i
samarbejde mellem Fjordklyngen og
borgerforeninger/lokalråd i de 6 Fjordklyngebyer.
Fjordklyngen har afholdt Muslingefestival i Sundstrup
den 10. september.

3.

Budget 2023

Udsættes til næste møde.

4.

Projekt Frilandsbyer

Kurt har været til kick-off seminar på Ryslinge Højskole.
Ulbjerg er fortsat med i kvalifikationen om at blive
frilandsby.
Lokalrådet søger stadig borgere der kunne tænke sig at
deltage i projektet. Interesserede kan kontakte Kurt
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Johansen på tel. 23 30 19 30
Det påtænkes at holde et infomøde/borgermøde senere
på året. Projektet er stadig i opstartsfasen.
5.

Velkomstmappe

Vi mangler stadig en del indhold til velkomstmappen.
Der er udsendt opfordring til foreninger mv. om at
levere indstik, flyers etc. inden den 16. september, så
uddelingen kan påbegyndes.

6.

Lejeboliger

7.

Julebelysning

Boligselskabet Viborg Amt har udvist interesse for at
opføre lejeboliger i Ulbjerg. Der kommer en
repræsentant fra boligselskabet på besøg i Ulbjerg i
løbet af efteråret, med henblik på en besigtigelse af
mulige byggegrunde og et møde med lokalrådet.
Vi udsætter projektet grundet energikrisen.
I løbet af efteråret drøftes muligheden for alternativ
”energi-rigtig” juleudsmykning.

8.

Eventuelt,
indkomne
forslag/ønsker +
diverse orientering

Ref.: Jesper Steenfeldt Laursen
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