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Ulbjerg Lokalråd 
 

 

REFERAT 

Mødedato: 28/2 19 

Starttidspunkt for møde: 19:30 

Mødelokale: Christina, Fjordglimt 26 

Afbud til møde:  

Fraværende: Claus 

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

Kurt Johansen og Gabrielle Bruun.  

 

Næste Møde  

  

 

 

Punkt Emne     Beslutning Ansvarlig 

1. 

 

Siden sidst Det har været en fin generalforsamling. Overordnet er vi 

tilfredse. 

Der er kommet en bænk hos købmanden. 

 

 

 

 

Konstituering af 

bestyrelsen 

Gabrielle Bruun fortsætter som referent 

Joe Wingard fortsætter som kasserer 

Jesper Laursen er valgt som ny formand 

Christina Ambrosius er valgt som den ny næstformand 

Kurt Johansen og Claus Skov fortsætter som 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

1. suppleant er Ole Stisen 

2. ny suppleant er Leo Hansen  
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3. 

 

FULO – konto i Den 

Jyske Sparekasse 

Christina ringer til Claus for at få en status 

 

Christina 

4. Underskrifter – Den 

Jyske Sparekasse 

Joe og Jesper har fuldmagt til at underskrive transaktioner 

 

Jesper og Joe tager sig af underskriftsaftale/fuldmagt med 

Den Jyske Sparekasse 

Joe og Jesper 

5. 

 

Kontingent-

udskrivelser: 

1. Private 

2. Foreninger 

3. Erhvervs-

drivende 

1. Jesper laver et oplæg til skrivelse.  

Den er klar medio marts til udlevering til hver husstand 

senest herefter. 

 2. Christina laver et oplæg til skrivelse. Den er klar medio 

marts til mailudsendelse. 

 3. Inden vi går videre med dette punkt, hører vi Tommy 

om han vil deltage i et møde vedrørende hjemmesiden. Joe 

laver et oplæg til mødet og sender ud hurtigst muligt 

 

Jesper 

 

 

Christina 

 

 

Joe 

 

 

6. 

 

Velkomstmappe Arbejdsgruppen består af Christina, Jesper og Gabrielle. 

Vi vil mødes hurtigst muligt og få påbegyndt arbejdet.  

 

7. 

 

Fjordklyngen Der kommer et referat på Fjordklyngens hjemmeside.  

 

Områdefornyelsen som falder under Fjordklyngen, holder 

møde næste onsdag vedrørende legepladsen der skal 

etableres ved Klubhuset på Stadion i Ulbjerg. 

 

Der kommer et projekt ”Fjorden som Legeplads”  

Allerede den 3/3 kl. 14.30 kommer nogen fra Fjordklyngen 

til Ulbjerg Klint, hvor de blandt andet opstiller 

udekøkkenet og viser de forskellige redskaber frem.  

 

VIBLAND 

Fjordklyngen afholder generalforsamling 10 april 2019. 

 

24. marts er der en indvielse af mountainbike ruten i 

forbindelse udgivelsen af en ny brochure. I forbindelse 

med det, mødes folk i Værestedet i Låstrup kl. 10 til 

rundstykker. Derefter planlægges en tur rundt i alle 6 

Fjordklynge byer, der hver skal stå for noget forplejning  

Mere information findes på Fjordklyngens hjemmeside.  

 

Der er muslingefestival den 25 maj.  

 

8. 

 

Til næste møde Faste punkter: 

 

Vi følger op på seneste referat.  

Siden sidst 

Status på arbejdsgrupper 

Fjordklyngen/VIBLAND 

 

Øvrige punkter: 

FULO 

 

Gabrielle står fremover for dagsorden. Derfor bedes 

punkter til dagsorden være Gabrielle i hænde senest 2 

dage før mødet. Sendes til lillibeth@mail.dk  

 

9. Affaldsindsamling Christina laver opslag på hjemmesiden, hos købmanden, Christina 
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”bor i og omkring Ulbjerg”, i Hallen, i skolen, i 

børnehaven, på Landsby app’en. 

 

Dato er 31 marts fra 9 – 12.30 

 

Christina kontakter REVAS angående poser, tænger, veste  

osv. 

 

Christina kontakter Skov angående forplejning/evt. 

sponsorat og bestiller det.  

 

Gabrielle sender en liste over de sædvanlige varer til 

Christina.  

 

Jesper og Joe kører rundt med trailere og samler 

affaldsposer.  

 

Gabrielle spørger Kirsten Starbæk om hun vil hjælpe i 

køkkenet.  

Vi mødes kl. 8.30 i Hallen  

10. Evt Vi laver en facebook side fra Ulbjerg egnens Lokalråd 

Det kigger Jesper på. 

 

 

11.    

  

 

Ref.                      Gabrielle Bruun 


