Borgermøde den 7/11 – 2019
Aftenens tema var Ulbjerg Skole samt Fremtidens Ulbjerg.
Ud over bestyrelsen deltog 48 borgere, heriblandt formanden for Ulbjerg Skole, Ivan Flarup,
formanden for skolebestyrelsen, Thomas Madsen samt repræsentant for Møllebakkens forældreråd,
Anna Jacobsen.
Punkt 1: Velkomst samt præsentation.
Jesper bød velkommen og startede med at præsentere bestyrelsen.
Punkt 2.: Året der er gået, herunder kort orientering fra Lokalrådet
Jesper berettede om året der er gået i Ulbjerg.
Der er lagt asfalt, men der mangler stadig regnbede. Arbejdet har været forsinket pga. regn.
Der er søgt og modtaget midler fra Viborg Kommunes pulje til byfornyelse for mindre byer til
aktivitetsbanen ved Idrætsforeningen.
Der er kommet en legeplads ved Idrætsforeningen samt lys på multibanen som en del af
områdefornyelsen under Fjordklyngen.
Der er opsat en bænk ved købmanden. Den har levet et farligt liv, men nu er der kommet 2 plast
pullerter op, der forhåbentlig kan passe på den.
Der er kommet dobbelt optrukne striber i midtbyen, samt striber ved vejkanten. Det har medvirket
p- forbud og nu er vores små trafikanter bedre sikret.
Vi har afholdt den årlige affaldsindsamling.
Vi deltog i Lokaldysten og endte på en 8. plads ud af 16 byer.
Tilflyttere fik en personlig invitation til at spise gratis til byfesten. 16 husstande mødte op.
Tilflytning er et vigtigt emne for os. Vi har fokus på at folk bliver integreret godt.
Vi har netop sagt ja til en bosætningsfilm, 100% finansieret af sponsorer. Filmen forventes at blive
optaget i april/maj 2020.
Vi arbejder på en ny velkomstmappe med plads til reklamer. Vi forventer at den er klar til uddeling
næste år.
Fotokonkurrencen gik godt.
Borger- og håndværkerforeningen er nedlagt. Lokalrådet har modtaget midlerne – de kan evt.
bruges til julepynt næste år.
Et punkt der ligger os meget på sinde er de grønne områder i Ulbjerg. Det tager vi op på næste
generalforsamling.

Vi skal finde en anden holdbar løsning for græsslåning ved Bakkesøen.
Punkt 3: Fjordklyngen
Joe berettede herefter om arbejdet i Fjordklyngen.
Der tilfalder alle frivillige en stor tak fra Fjordklyngerådet og Inge Carlskov.
Joe beretter herefter om Fjordklyngebussen.
Ved interesse for at benytte den, kan Joe kontaktes.
24 marts blev mountainbike-ruten indviet. Start og stop var ved Værestedet i Låstrup.
Muslingefestivalen var en stor succes, men gav et mindre underskud.
Ny muslingefestival er den 16. maj 2020.
Fjordklyngen holdt generalforsamling den 10. april. Ulrik Wilbek var med. Joe Wingard og Jesper
Knudsen er repræsentanter for Ulbjerg. Alle kan komme med som repræsentant og alle har
stemmeret.
Der er gang i hjemmesiden www.fjordklyngen.dk
Der kommer et trykt nyhedsmagasin fra januar 2020 med arrangementer.
Ulbjerg har lagt sig i spidsen i forhold til Gå-grupper. Vi er i fokus og derfor vil vi være værter for
en gåtur i Fjordklyngen den 24/11.
Der har været svampetur med fin tilslutning.
Af kommende arrangementer kan nævnes:
Fisk på fjorden i maj
muslingefestival i maj
Gourmetmad i naturen i juni
Stenalderen på heden i august
Endnu en svampetur i september
Detektortræffet 13-15 september havde ca 280 deltagere, så det var en stor succes.
Som tidligere nævnt er den nye legeplads ved Idrætsforeningens klubhus indviet og i drift.
Legepladsen er en del af områdefornyelsen.
Værestedet i Låstrup har fået en bevilling på 200.000 kr. fra Realdania.
Punkt 4: Fremtidens Ulbjerg
Christina går videre med punktet ”Fremtidens Ulbjerg”.
Første punkt var Ulbjerg Skole her og nu og i fremtiden.
Det er vigtigt for alle i byen med skolens eksistens. Men det er lige så vigtigt for foreningslivet,
købmanden, huspriser samt tilflyttere.

Ulbjerg Skoles fremtid:
Første gæstetaler er Ivan Flarup.
Han har været på Ulbjerg Skole i knap 2 ½ år. Han er rigtig glad for skolen og for sit arbejde.
Skolen har 78 elever og 13 medarbejdere.
Der er aldersintegreret undervisning, hjemme- og udehold samt udeskole og projektintegreret
undervisning.
Alle skoler laver en elevtrivsel. På landsplan er trivslen 92 % - i Viborg kommune er den
gennemsnitligt 94%, hvorimod Ulbjerg Skole ligger på 98%. Der har den ligget de seneste 3 år.
Hver onsdag er der anderledes undervisning. Det kan være madlavning, programmering, bygge
hytter. Man inddrager forskellige læringsdele. Eleverne har også været med på fjorden og fiske
muslinger. De har besøgt slusemesteren og set hans arbejde og de har været i Bruunshåb på
papfabrikken.
Alle kender alle på skolen. Man er på fornavn med alle. Man giver sig altid tid til at tale med
hinanden.
Af andre stærke sider nævnte han også:
Skolefællesskabet – Skals/Ulbjerg samt Møllebakken.
En stærk bestyrelse der står sammen og arbejder som en enhed.
En stærk og fleksibel økonomi
Klassevenskaber – alle 0 – 6 klasser mødes med Skals skole en gang om året.
Fælles lejrskole på 6. årgang.
Man er opmærksom på nedgang i børnetal, men føler at man står stærkt alligevel.
I maj 2020 fylder skolen 60 år. Det skal fejres med en kæmpe fest.
Anden gæstetaler var Thomas Madsen fra Skolebestyrelsen.
Han har været med i skolebestyrelsen i ca. 4 år, siden han flyttede til området.
Han nævner også niveauopdelingen som et stort plus for skolen. Desuden nævner han også
skolefællesskabet som en god idé. Man kan sætte lærerne ind hvor de bedst anvendt, når man
trækker på ex Skals skoles lærere til Ulbjerg.
De er meget fokuserede på at være gearede både økonomisk og fagligt til at klare de udfordringer
der kommer – blandt andet det faldende børnetal. De har en pulje på ca. 1 mio. kr. stående. Det har
de det rigtigt godt med.
Skolen går mod det hidtil laveste børnetal, men prognosen siger at det vender. Det rammer alle
skoler landet over.
”Børne og Ungeudvalget” har meldt klart ud at de ikke har intentioner om at lukke nogle skoler.
Skulle det alligevel ske er vi foran, da vi har prøvet det før.
De står også stærkt som bestyrelse, da de arbejder tæt sammen. De er en enhed.

Vi er fødeskole til Skals, så derfor er vi afhængige af hinanden. Der er kun én skole, ikke to. De kan
selvfølgelig ikke garantere noget, men de står på mange måder rigtigt stærkt.
Herefter kommer Anna Jacobsen fra Møllebakkens forældreråd på banen.
Der er etableret et forældreråd i Møllebakkens børnehave. De er i alt 5 forældre og de har været på i
snart 1 år.
De har forskellige tiltag i gang. Der har været en fest i børnehaven i foråret. Der er etableret
bålfredage hvor der er snobrødsbagning sammen med forældrene, når de kommer for at hente
børnene. På den måde møder man hinanden. De har lavet et udkast til et årshjul med forskellige
aktiviteter til personalet.
Annette Norup fremhæver at børnene fra dagplejen kommer på besøg i børnehaven hver fredag.
Det gør at børnene er trygge når de starter i børnehaven. Desuden kommer børnehavebørnene på
besøg på skolen en gang om ugen fra maj, så de er trygge ved skolestart. Der er så let en overgang
fra dagplejen og frem til skolestart.
Kurt Johansen fortæller herefter om bosætningsmuligheder samt erhvervsområdet.
Fra januar kommer der en ny hjemmeside om bosætning i oplandsbyerne til Viborg.
Alle boligselskaber har fået standby på at bygge lejeboliger i Viborg. Oplandsbyerne er bevilget
10,5 mio. kr. årligt til at man bygger i landområder. Vi har fået en henvendelse fra ”Boligselskabet
Viborg Amt” der har meget fokus på at bygge lejeboliger i bl.a. Ulbjerg, Bjerregrav og Bjerringbro.
Der er interesse for Bakken, Fjordglimt og Ågade.
Der kommer et oplæg fra lokalrådet når det bliver aktuelt.
Der vil blive bygget klyngehuse i størrelserne 90 – 140 m2.
Har man spørgsmål vedrørende bosætning, kan Kurt Johansen kontaktes.
Herefter viser Kurt kort over Ulbjergs erhvervsområde. Der er interesse for området derude.
Alle erhvervsdrivende får en henvendelse når budgettet er på plads. Måske med opstart i januar.
Punkt 5: EVT
Der kommer et spørgsmål vedrørende forureningen i fjorden.
Der er målt på rensningsanlægget og der er konstateret overløb. Der er sat en pumpe på til at
begrænse det. Forureningen er aftagende. Det overløb der er kommet i bækken og i mergelgraven
skal udvaskes efterhånden. Der arbejdes på at det hele pumpes til Skals, når det nye rensningsanlæg
kommer en gang.
På et borgerspørgsmål om tilflytning henvises til den nye hjemmeside på kommunen. Alle grunde i
oplandsbyerne kommer med. Mange spørger om udlejningsboliger. Nu er der som tidligere nævnt
sat penge af til det.

Følgende borgerønsker kom frem på mødet.
- fartdæmpende foranstaltninger på Stadionvej – specielt efter at den nye legeplads er kommet.
- en pr-gruppe så alt hvad der sker, kommer i avisen.
- nyt tag på busskuret, da det snart ligger på jorden. Man kan downloade en app ”borgertip” - tage et
billede og give en kort beskrivelse og sende det til kommunen.
- Evt. byggegrunde i stedet for erhvervsområdet.
- En bypedel – det tager vi op på Generalforsamlingen, så kom med idéer.
- en sti langs Sundstrupvej, så bl.a. børnehavebørnene kan gå der sikkert. Skal gå langs
Ulbjergsiden.
- Hundeskov – det er taget op, men vi mangler et egnet område. Kommer det, er der mulighed for at
søge penge til hegn.
(der kan evt. hentes erfaring hos Klaus Købmand i Bjerregrav). Der skal være parkeringsforhold.
- at hunde og ejere bliver mere synlige når de går ud ad Vestermarken.
- frugtplantage på Bakken. Har været oppe at vende, men ikke alle var enige. Kommer de til
enighed skal vi nok hjælpe med at søge midler.
- Et offentligt toilet ved Bakkesøen.
- Et ”skelet” på flisebelægningen ved Bakkesøen til at opsætte en form for telt til diverse aktiviteter.
- en støtteforening til vedligeholdelse etc. ved Bakkesøen.
- Evt. erhvervsgrund ved den gamle minkfarm.
- Fredagscafé her i Idrætsforenings klubhus.
Et borgerønske til Fjordklyngen.
Der ønskes en cykelsti over dæmningen. Det er et farligt sted for både fodgængere og cyklister. Det
er på Dansk cyklistforbunds hjemmeside over farlige områder. Joe følger op på det.

Referent: Gabrielle Bruun

