Ulbjerg Lokalråd
REFERAT
Mødedato:

10/12-2019

Starttidspunkt for
møde:

18:00

Mødelokale:

Grøndalscentret

Afbud til møde:

Gabrielle Bruun

Fraværende:
Mødedeltagere:

Claus Skov, Jesper S. Laursen, Joe Kisic Wingard, Christina Ambrosius,
Kurt Johansen, Gabrielle Bruun, Ole Stisen.

Næste Møde

Onsdag d. 22. jan. 2020 kl. 19:30 hos Christina.

Punkt

Emne

Beslutning

1.

Opfølgning på
seneste
mødereferat

Intet at bemærke.

2.

Siden sidst

Lokalrådet har afholdt borgermøde den 7. nov. Der var
flot tilslutning med ca. 50 deltagere, men desværre for
få børnefamilier i forhold til emnet ”Fremtidens
Ulbjerg” med fokus på Ulbjerg Skole. Borgermødet fik
efterfølgende en god medieomtale.

Ansvarlig

Lokalrådet har i samarbejde med Forsamlingshuset
stået for opsætning af juletræ op på torvet.
Fælles gåtur med Fjordklyngen den 24. nov. var en
stor succes med ca. 50 deltagere. Der var positiv
respons fra deltagerne og mediedækning med besøg
af journalist fra Viborg Stifts Folkeblad.
Jesper har holdt møde med Tommy Jensen (TJ Web)
om opdatering af hjemmesiden www.ulbjerglandsby.dk. Lokalrådet opfordrer alle foreninger til at
sende materiale til hjemmesiden til post@tj-web.dk.
Desuden er Facebook-gruppen ”Ulbjerg Landsby”
taget i brug. Den er åben og skal fungere som
Ulbjergs primære ”Facebook-vindue” udadtil.
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3.

Nyt fra
Fjordklyngen/VIBland

Der arbejdes på en idé om et naturformidlings center i
Sundstrup.
Christina har været til redaktionsmøde om det
kommende Fjordklyngemagasin, der forventes at
udkomme i 1. kvartal 2020. Det vil være oplagt at lave
en idé-bank/billedarkiv til kommende artikler i
magasinet.
VIB-land har oprettet en arbejdsgruppe ”Turist i egen
kommune”, Ulbjerg deltager umiddelbart ikke.

4.

Velkomstmappe

Vi arbejder stadig på annoncesalg. Kurt, Christina og
Jesper intensiverer arbejdet med annoncesalg.

5.

Lokaldysten 2020

Christina og Jesper har været til evalueringsmøde.
Der er ændringer i tilmeldingsprocedure og regler for
trafikregulering.

Kurt
Christina
Jesper
Christina
Joe
Jesper

Der skal indsendes tilmelding senest den 26. januar.
Vi danner en arbejdsgruppe (Christina, Joe, Jesper).
Vi satser på at afholde Lokaldysten onsdag den 10.
juni (alternativt torsdag den 11. juni).
6.

9.

Idé-møde,
Byfest 2020
Landdistriktskonference 2020/
Landdistrikternes
Ildsjæle
Møde om
mødesteder,
Viborg Kommune
Swipbox

10.

Eventuelt

7.

8.

Vi mødes torsdag den 16. jan. kl. 19:30 hos Joe.
Afholdes 8. januar. Jesper deltager.

Jesper

Udsættes til næste møde.

Sidste møde blev aflyst. Ny dato er 20. januar kl.
17.00. Christina og Jesper deltager.

Christina
Jesper

Lokalrådet er blevet kontaktet mht. mulighed for
opsætning af en Swipbox til pakker. Vi vurderer at der
på nuværende tidspunkt ikke er behov for en Swipbox.
Kurt orienterede om nye forslag til et evt. kommende
erhvervsareal.
Punkter til næste møde: Affaldsindsamling,
Julebelysning, Generalforsamling.

Ref.: Jesper Steenfeldt Laursen
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