Ulbjerg Lokalråd

MØDEREFERAT
Mødedato:

22/10-19

Starttidspunkt for møde: 19:30
Mødelokale:

Christina, Fjordglimt 26

Afbud til møde:
Fraværende:

Claus

Mødedeltagere:

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

Næste Møde

19.30 hos Kurt OBS!!!!

Punkt

Emne

Beslutning

1.

Opfølgning på seneste
mødereferat

Den nye legeplads er indviet. Det blev et fint
arrangement.

2.

Siden sidst

Der er påbegyndt striber ved Ulbjerg Idrætsforenings
parkeringsplads.

3.

Nyt fra
Fjordklyngen/VIB
land

Der er ved at blive opsat lysmaster på multibanen.
Det er en del af områdefornyelsen.

Ansvarlig

Jesper har talt med Bodil Risdahl, medlem af
Fjordklyngerådet, fra Sundstrup. De ønsker en fælles
gåtur i de respektive fjordklyngebyer en gang om
måneden.
Da Ulbjerg er den eneste med et etableret gå-værts
tilbud, vil man gerne starte her.
Der er foreslået den 24/11-19.
De vil gerne have en beskrivelse af de lokale
seværdigheder samt gode historier om Ulbjerg og
omegn undervejs.
Fjordklyngen er vært med kaffe og kage afslutningsvis.
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4.

Borgermøde

Rasmus har lavet en rute til den 24/11. Den er på små 6
km. Jesper giver Bodil grønt lys til at arbejde videre
med det.
Vi hører Idrætsforeningen omvi må benytte deres
mødelokale. Christina spørger Viggo.

Christina

Vi spørger skolelederen, formanden for
skolebestyrelsen samt lederen af børnehaven om de vil
komme med et oplæg.
Dagsorden:
1. Velkomst, herunder præsentation af lokalrådets
medlemmer.
2. Året der er gået, herunder kort orientering fra
Lokalrådet.
3. Fremtidens Ulbjerg - herunder oplæg fra:
- lokalrådet
- fra gæsterne (Skolelederen, skolebestyrelsesformanden
samt lederen for børnehaven.
- evt. et aktivt indslag udefra.
4. EVT.

5.

Earvox

De kommer snarest muligt efter kl. 15 i morgen den
23/10.

6.

Henvendelse fra AD
Media vedr.
bosætningsfilm

De kunne godt tænke sig at lave en bosætningsfilm
ganske gratis. De vil på vegne af os gå ud og tale med
erhvervsdrivende om at sponsorere, mod at få deres
logo med i slutningen af filmen. Får de ikke penge ind
den vej, laves filmen ikke. Det kommer ikke til at koste
os noget.
Eksempler kan ses på www.landsbyfilm.dk samt
www.cityfilm.dk
Vi er interesserede og Jesper giver besked. De går i
gang i foråret (april/maj 20)

7.
8.

Velkomstmappe
Evt

Jesper har været ude og sælge annoncer.
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