Referat fra Borgermøde 20/11-18
1. Velkomst:
Erik startede med at byde velkommen. Vi vil indkalde til borgermøde 2 gange om året.
Erik præsenterer os medlemmer af Lokalrådet.
2. Fjordklyngen:
Vi har to repræsentanter i Ulbjerg.
Joe Wingard og Jesper Knudsen
Joe viser et slideshow fra Inger Carlskov (Omtales ikke nærmere her)
Delebiler og Landsby bussen:
Joe viser et slideshow omkring hvordan man tilmelder sig og hvordan man booker bilerne.
Når forsøget ophører ved vi mere om bilerne beholdes i byerne.
Joe kan kontaktes hvis man er i tvivl om tilmelding og booking.
Områdefornyelse:
Der skal anlægges en legeplads ved Stadion. Aktiviteter retter sig mod børn fra 3-12 år.
Der er planer om igen at flytte byfesten tilbage til Stadion
3. Kort orientering om igangværende projekter.
Klubhusbyggeri v/Ulbjerg Idrætsforening (Viggo Christensen)
De har haft rejsegilde
Der rettes en tak til alle der har bidraget til byggeriet.
Der mangler stadig ting før byggeriet er færdigt, men man forventer at det står klar til brug 1 april
19.
Friluftsbadet v/bestyrelsen for Ulbjerg Friluftsbad
Der har været en enorm opbakning fra hele byen.
Der er vand i bassinet, men afventer sidste godkendelse fra kommunen.
De håber at det står klar til brug til sommer 2019.

4. Information af ny Velkomstmappe/velkomstfolder.
Christina viser den nye folder frem. Den hun har er Vammens udgave som vi ønsker at ”adoptere”.
Den skal finansieres via annoncer på omslaget.
5. Frugtlund i Ulbjerg:
Punktet er taget af dagsordenen da folk på Bakken har protesteret imod.
6. Erhvervsområde i Ulbjerg:
Kurt orienterede om at der er mulighed for at få støtte til erhvervsbyggeri i Ulbjerg.
Kurt kan kontaktes af erhvervsdrivende der er interesserede i at høre mere.
7. Orientering fra Ulbjerg Lokalråd:
Trafikforanstaltninger:
Erik orienterede om de ting der er nået og det der skal laves.
Der er et ønske til Lokalrådet om at kigge på punktet stien fra Fasanvej/Kærlighedsstien/Bakken.
Efter bommene er fjernet kommer børnene cyklende ud tværs over Kærlighedsstien og ud på
Bakken.
8. Ulbjerg - nutid og i fremtiden:
Kommunen er klar over at vi har et godt sammenhold. De har lagt mærke til os.
Vi gør det allerede godt, men sammen kan vi gøre Ulbjerg bedre!
Kom med dine idéer og forslag til nye tiltag i byen, store som små.
Et ønske er kommet om at der laves en sti som forbindelse mellem broen på Ågade og ud til vejen.
Klinten.
Der ønskes en ”stærekasse” opsat i byen.
Hjemmesiden fungerer godt og vi opfordrer alle til at bruge den. Husk at bruge hjemmesiden til
orientering om arrangemeneter, reklamer sammen med Facebook gruppen ”Bor i og omkring
Ulbjerg”
Husk også Landsby appen. Alt hvad der kommer derpå kommer direkte på hjemmesiden.
Der er et ønske om at bilerne langs Borgergade fra Købmanden og hen til Torvet flyttes, så der ikke
holder biler langs fortovet.
9. EVT:
Stranden ved Ulbjerg har de seneste år været forurenet. Der er lavet opsøgende arbejde for at finde
ud af hvor forureningen kommer fra. Man mener at der sker udsivning fra rensningsanlægget ud i
bækken. Der er lavet tiltag til at rensningsanlægget kommer på Sundstrupanlægget.
Referant: Gabrielle Bruun/sekretær

