Ulbjerg Lokalråd

MØDEREFERAT
Mødedato:

8-6-21

Starttidspunkt for møde:

19:00

Mødelokale:

Grøndalscentret

Afbud til møde:
Fraværende:
Mødedeltagere:

Annelie B. Krogh, Christina Ambrosius, Jesper Steenfeldt Laursen, Joe Kisic
Wingard, Kurt Johansen, Gabrielle Bruun

Næste Møde

Punkt Emne
1.

Opfølgning på
seneste
mødereferat/siden
sidst

2.

Nyt fra
Fjordklyngen/VIBland
Generalforsamling

3.

Beslutning
Kurt og Jesper har været på Ulbjerg Camping til et
indledende møde med nuværende og kommende ejer.
Inger Carlskov, Formand for Fjordklyngen deltog også.
Der var ingen dagsorden for mødet.
Der afholdes endnu et møde i september.
Muslingefestival afholdes hvis muligt 4 september i år.
Kurt har kort orienteret om det nye Kulturcenter
”Værestedet” i Låstrup.
Arrangementet afholdes med krav om visning af enten
Coronapas eller negativ coronatest max 72 timer gammel.
Jesper sørger for øl og vand.

Ansvarlig

Jesper
Gabrielle

Gabrielle sørger for udprintning af dagsorden samt
vedtægterne. 10 af hver.

4.

Sct Hans

Vi afholder Sct. Hans, men grundet covid er der desværre
ændringer i afholdelsen.
Vi opfordrer folk til selv holde sig orienteret om Covid
restriktioner på det gældende tidspunkt,
Medbring selv mad(kurv) og drikkevarer samt et udprint af
midsommervisen/på telefonen til eget forbrug.
Vi håber at I vil bakke op om arrangementet trods tingenes
tilstand. Vi håber på en rigtig hyggelig aften.

5.
6.
7.

Vedligeholdelse, Anton har fået tilbud på egetræ til hele konstruktionen.
Vi giver grønt lys til at projektet kan igangsættes.
Porshussti/bro
Velkomstmappe Christina har gennemgået listen over annoncører.

8.

Grønt
Team(Landsbypedeller)
Indkomne
forslag/ønsker
samt diverse
orientering

9.

Eventuelt

Der er taget kontakt til alle. Ved interesse kontakt venligst
Christina Ambrosius på 61330480
Jesper laver et kort oplæg til Generalforsamlingen.

Annelie træder ind i repræsentantskabet for UKFC

Jesper deltager i mødet på torsdag den 10-6 i Skals
Jesper
angående mountainbike løbet
Vi opfordrer alle i Ulbjerg til at sætte flag op samt møde op
på stadion kl. 9 den 26/6 for at heppe.
Christina bringer julebelysning på banen. Der er ønske om
juletræer. Kurt tager kontakt til Energi Viborg.

10.
11.
Ref.

Gabrielle Bruun

Jesper

Kurt

