Ulbjerg Lokalråd

REFERAT
Mødedato:

8/10 2018

Starttidspunkt for møde:

19:15

Mødelokale:

Erik, Bakken 21

Afbud til møde:
Fraværende:
Mødedeltagere:

Claus Skov, Jesper S. Laursen, Erik Steen Nielsen, Joe Kisic Wingard,
supl. Ole Stisen og Gabrielle Bruun.

Næste Møde
29/10 2018 kl. 19.15

Punkt Emne
1.

Siden sidst

Beslutning

Ansvarlig

Joe har en opgave til næste gang med at undersøge salget
af kajakker. Herunder besøg på Klintegaarden.

Joe

Erik har en opgave til næste gang i forhold til skrivelse
angående frugtlund.

Erik

2.

Godkende regnskab
for 2017

Godkendelse af regnskab for 2017 er afklaret.

3.

Fjordklyngen

Forsøgsordningen med dele-bilerne er forlænget i måneder.
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Kommunen vil gerne have nedsat en arbejdsgruppe i f.m.
aktivitetsområde i Ulbjerg.
Joe tager kontakt til områdekontoret for dagplejere samt til
den private dagplejer i Ulbjerg samt Skytte- og
Idrætsforeningen, da området skal ligge der.
Der er afsat 100.000 kr til reklamering for området.

4.

Dagsorden til
borgermøde

5.

Indtægter i
lokalrådet

6.

Erhvervsområde i
Ulbjerg

Der arbejdes for at undersøge hvad der skal til for at få
forsikringer til at dække legepladser.
Landsbysammenslutning
Dele-biler
Trafikforanstaltninger
Foreninger: Idrætsforeningen og friluftsbadet.
(Kurt tager kontakt til de to foreninger).
Orientering fra Lokalrådet.
Information om velkomstmappe og kontingenter og
reklamer.
Erhvervsområde i Ulbjerg
Ulbjerg i nutid og fremtid.
Frugtlund
Tages op på næste lokalrådsmøde

Kurt

Center for industri i Viborg kommune får hovedsæde i
Viborg. Hvis der er interesse fra lokale virksomheder, kan
der evt. laves en erhvervsbygning som virksomhederne
kan leje sig ind i. Denne bygning kan evt. placeres i
Ulbjerg.
Der laves en omtale til avisen inden borgermødet.

7.
8.

9.

Tilbagemelding på
trafikdæmpende
foranstaltninger
Skrivelse om fælles
naturområde fra
Louns
Ulbjerg film på
nettet i f. m
grundsalg.

Erik har modtaget en skrivelse fra Kaj Jensen.
Der er politisk udsagn om at få lavet de foranstaltninger, vi
har ønsket.
Der er et kommet en invitation til et netværksmøde den
14/11 kl. 19.00 – 21.00 I Sognehuset i Hvalpsund,
Illerisørevej 8, Hvalpsund.
Joe og Kurt deltager fra Lokalrådet.
Erik har modtaget skrivelse fra Susanne Bendtsen med et
forslag om at der på Viborg Kommunes hjemmeside
indsættes et link til vores film om Ulbjerg i f.m.
promovering af Ulbjerg og de byggegrunde, vi har.

Joe og Kurt

Vi synes at det er en rigtig god idé

10.

Landsbysammenslutning

11.

Velkomstmappe

Kurt var til møde i Møldrup. Landsbysammenslutningen
laver en ny hjemmeside www.vibland.dk
De afholder møde primo november angående dette.
Ud af det samlede antal landsbyer i sammenslutningen,
mangler kun ca. 30 byer at deltage aktivt i
sammenslutningen.
Christina har talt med Alice Schrum fra Vammen angående
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deres velkomstmappe. De forskellige foreninger og
erhvervsdrivende kommer selv med brochure, foldere mod
at have købt en annonceplads på selv mappens omslag.
Der nedsættes en arbejdsgruppe angående en ny
velkomstmappe.
Christina, Erik og Gabrielle vil gerne deltage i den gruppe.
Senest marts måned 2019 har vi lavet et oplæg.

12.

________________

_______________________________________________

___________

EVT

Claus tager kontakt til Borgerforeningen angående
Bakkesøen og vedligeholdelse af området.

Claus

EVT.

Ref.

Gabrielle Bruun
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