Ulbjerg Lokalråd

REFERAT
Mødedato:

18/4 2018

Starttidspunkt for møde:

19:00

Mødelokale:

Erik, Bakken 21

Afbud til møde:
Fraværende:
Mødedeltagere:

Christina Ambrosious, Claus Skov, Erik Steen Nielsen, Joe Kisic
Wingard, Gabrielle Bruun. Jesper Steenfeldt Laursen

Næste Møde

Onsdag den 2/5 kl. 18.30 OBS tidspunkt

Punkt Emne
1.

Siden sidst

Beslutning

Ansvarlig

Erik var til generalforsamling i Viborg
Landsbysammenslutning
Vi henviser til referatet.
Helle Toksvig
Borgerguiden
Det er de to personer der er koblet på, hvis vi har et projekt
eller en ansøgning. De er forpligtiget til at være rådgivende.
Fredag er der syn på huset Ågade 15. Kommunen skal tage
stilling til hvem der skal rive det ned.
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Joe har været til møde omkring alternativ trafik sammen med
et udvalg fra Fjordklyngen. Første møde var den 3 april med
udvalget og kommunen og formanden for fjordklyngen..
Der er lagt en opgave ud til udvalget om hvordan det hænger
sammen. Andet møde var 10 april.
Der henvises til referat.
Det er byensbiler.dk der styrer bookingsystemet og
vedligeholdelse af bilerne
Udvalget holder møde igen den 25 april.
Der er generalforsamling i Fjordklyngen den 24 april på
Værestedet i Låstrup.
Kl 19.00 - 19.50 afholdes et møde omkring delebilordningen. Generalforsamlingen starter kl. 20.00
Sidste tilmeldingsfrist er 21 april.

2.

Godkende regnskab
for 2017

Udsættes til næste møde.

3.

Aftale fremtidige
mødedatoer

Første onsdag i hver måned kl. 19.00, dog næste gang den
2/5 KL 18.30

4.

Daglige videoklip
Fra Ulbjerg
Hvordan gør vi?

Hvad synes man er godt ved at bo i Ulbjerg?
1 – 1½ minuts varighed.
I første omgang gør vi hjemmesiden mere spændende. Vi
lægger hovederne i blød til 6/6.

5.

Velkomstmappe

6.

Affaldsindsamling

Endvidere reviderer vi velkomstmappen. Christina tager
Christina
kontakt til hende der står for velkomstmappen i Vammen.
Vi lægger hovederne i blød angående mappen indtil 6/6.
Gabrielle står i køkkenet sammen med Inge og Erik.
Gabrielle
Joe og Jesper kører med trailere
Joe og Erik
Christina fordeler ruter. Hun har hentet materiale fra REVAS.

7.

EVT.

8.
9.
10.

Ref.

Gabrielle Bruun

Referatet er godkendt

2

