Ulbjerg Lokalråd

MØDEREFERAT
Mødedato:

17/9-19

Starttidspunkt for møde: 19:30
Mødelokale:

Christina, Fjordglimt 26

Afbud til møde:

Kurt

Fraværende:

Claus

Mødedeltagere:

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

Næste Møde

Punkt

Emne

1.

Opfølgning på seneste
referat

Beslutning

Ansvarlig

Jesper har talt med Kaj Jensen fra Trafik og Veje. Kaj
Jensen var i Ulbjerg i andet ærinde.
Han fik set på parkeringsforholdene.
Kommunen kigger på forholdene i samråd med politiet.
Der er opmålt og afmærket til regnbede. Striberne langs
Ågade og ud ad Borgergade er også på vej. Vi ved
endnu ikke hvornår.
Bænken er repareret. Der er sat 2 steler op til at beskytte
den.
1

2.

Siden sidst

Byens har afholdt modeshow med 195 spisende gæster.
Det var en stor succes som altid.
I forhold til Lokalrådets arbejde i forbindelse med
modeshowet, vil vi have lavet en køreplan, så vi har
styr på vores arbejde fremadrettet.
Christina og Jesper har været til evalueringsmøde i
forbindelse med Kringlefesten.
Hvis der er nogen der har ideer til nye tiltag i forhold til
næste års Kringlefest, så må det meget gerne sendes til
Lokalrådet på
ulbjerglokalraad@gmail.com
Så sender vi det videre til Kringlefest udvalget.

3.

Fjordklyngen/Vibland
sidste nyt – aktivitet
mm.

Landsby busserne er bibeholdt.
Christina og Jesper har været til dialogmøde i
Fjordklyngen.
Jesper er valgt ind i en arbejdsgruppe der skal arbejde
med markedsføring af Fjordklyngen

4.

Velkomstmappe/Fotokonkurrence

5.

Borgermøde
fremtidens Ulbjerg

Der er sendt en præsentation rundt til de forskellige
virksomheder.
Fotokonkurrencen er godt i gang.
Der afholdes borgermøde den 7/11 kl. 19.30
Stedet kommer senere.
Christina sender invitationer ud.
Det udsættes til næste møde.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13

Henvendelse fra
borger vedrørende
grønne områder
Henvendelse fra
borger vedrørende
hundeskov
Henvendelse fra
Viborg Kommune –
Earvox om
markedsføring af
Ulbjerg.
EVT

Christina

Vi har drøftet det, men der mangler umiddelbart et
passende område. Vi er åbne for at arbejde videre med
det.
Jesper kontakter Earvox for nærmere aftale.

14.
15.
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