Ulbjerg Lokalråd

REFERAT
Mødedato:

6/6 – 2018

Starttidspunkt for møde:

18.30

Mødelokale:

Erik, Bakken 21

Afbud til møde:
Fraværende:

Claus Skov

Mødedeltagere:

Claus Skov, Kurt Johansen, Erik Steen Nielsen, Joe Kisic Wingard, Kurt
Johansen, Christina Ambrosius, Jesper S. Laursen og Gabrielle Bruun.

Næste Møde
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Punkt Emne
1.

Siden sidst

Beslutning

Ansvarlig

Vi har holdt nogle møder angående lokaldysten. Den er nu
på plads
Erik har haft kontakt til Anders Adserballe for at få renset
op omkring Bakkesøen. Begge dynger med brænde/væltet
træ er væk.
Vedrørende oprensning af selve søen kan vi evt. kontakte
Borgerforeningen og spørge om der kan laves en
arbejdsdag.

2.

Godkende regnskab
for 2017

3.

Fjordklyngen

4.

Planlægning af
Lokaldysten.

Erik tager kontakt til Kaj Jensen for at høre hvornår han vil
komme herud og møde os.
Vi afventer Claus’ deltagelse i et lokalrådsmøde, hvor han
fremlægger regnskabet.
Vi beder Claus om at vælge dato for næste møde, så vi kan
afslutte regnskabet inden udgangen af juni måned.
Der henvises til vedhæftede dokument vedrørende
Fjordklyngen.
Joe har haft kontakt til Hanne og har bestilt diverse
materialer til afspærring. Hanne har listen og resten tager
vi ved afhentning. Vi afhenter formiddag den 13/6.
Efter dysten laver vi en drejebog. Listen over hjælpere
sendes ud til lokalrådet hurtigst muligt.
Jesper laver 10 pile til løberuten.

Erik

Claus

Joe

Gabrielle
Jesper

Gabrielle tager kontakt til hjælperne og giver dem
tidspunktet for møde

Gabrielle

Vi hjælper Viborg folkene med at pakke sammen og Jesper
og Joe koordinere afhentning af afspærringsmateriale.

Joe og Jesper

Hjælperne fra Skals får en gratis vand med ud på ruten,
samt en grillpølse med brød når de kommer retur.

5.

Deltagelse i snaps
Tinget

Fjordlyngen deltager i Snapstinget den 23/6 fra 10.0014.00 Den 27/6 afholdes der Fjordklyngemøde i Ulbjerg.

6.

Hjemmeside

Der vedlægges et dokument med detaljer.
Det tages op på et senere møde.

7.

Indkøb af nye
foldere til gårute

8.

Velkomstmapper

9.

Evt.

Christina

Nye foldere er bestilt. De nye er med QR kode, da QR
stander ikke var opsat da første hold blev uddelt. Den er
nu opstillet. Man kommer ind på en side, hvor alt der
ligger på hjemmesiden findes.
Kurt taler med Fjordklyngen om dækning af udgifter til
foldere.
Det tager vi op på et senere møde. Christina vil kontakte
hende fra Vammen angående deres velkomstmapper.
Vi skal lave en opdatering til hjemmeside og
velkomstmappe.
Tage kontakt til Viborg Kommune for at høre hvordan de
vil hjælpe os med at byde nye borgere til kommunen.
Vi deltager ved modeshowet 2018 med de sædvanlige
opgaver. Kaffe og kage.
Det er et jubilæums show
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Viborg Kommune er den kommune der har indsamlet mest
affald til afaldsindsamlingen i april. Nogle steder har
kommunen udlånt affaldscontainer. Dette vil vi søge om
næste gang.
Der er et ønske om at reetablere en skaldespand på
kirkestien til bla. Hundehøm høm poser.
Erik tager kontakt til Revas for at spørge om vi kan få en
skraldespand.
10.

Ref.

Erik har fået henvendelse fra Viborg Kommune og der skal
foreligge en vedligeholdelsesplan for frugtlunden. Det er
lokalrådets opgave at stå for den plan.
Vi nedsætter en arbejdsgruppe.

Gabrielle Bruun
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