
 
REFERAT 
Ulstrup Lokalråds møde tirsdag 29. august  2017 I Ulstruphallen 
 
Tilstede:  OMP, TN, AMK, TL, SA 

 
 
Fraværende: CJ, KWK 
 

 
Dagsordenen 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Godkendelse af dagsordenen. 

3. Evt. korte meddelelser siden sidst - alle. 

4. Dannebrogspladsen  

5. Branding & Ulstrup By Facebook 

6. Miniskærme. 

7. Hjemmesiden. 

8. Byens kalender 

9. Kontingent Ulstrup Lokalråd. 

10. ommuneplan 2017-2029, hvad gør vi 

11. Eventuelt 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Godkendelse af referat fra sidste møde 
Ingen bemærkninger 

Godkendelse af dagsordenen 
Ingen bemærkninger 

Evt. korte meddelelser sidst - alle.  
Møde om sundhedscenter – Mødet blev ledet af Birgitte Holm Andersen fra kommunens sundhedscenter. 
Fra kommunen deltog ligeledes sundhedsassisent Erik Elgaard Mikkelsen. 
I mødet deltog ud over OMP og AMK var der repræsentanter fra skolen, UIF og Form og Fitness. 
Vi blev vist rundt og informeret om centerets historie og fremtidig anvendelse. 
Centeret skal anvendes af specialsygeplejesker, jordemødre, sundhedsplejerskerne og skoletandplejen. 
Borgerne kan/skal bruge centret, når der skal hjælp til overvægtige børn, inkontinente børn, 
rygestopkurser, diætist. Kommunens tilbud inden for sundhedsaktiviteter skal også være i centeret lige 
som en lang række andre sundhedstilbud. Centeret skal indvies 16. september fra 09:00 til 13:00. 
I uge 43 startes op med sundhedskursus. 30.8. Træning for kronisk syge og 4.9. starter tandlægen. 
 
 
Streaming AU – lægges på hjemmesiden som aktivitet/hyperlink 
Webadresse: ofn.au.dk  
Efter mødet: CJ har påtaget sig ansvar som tovholder, vi hører nærmere. 
  



 
Dannebrogspladsen  
Vi er blevet informeret pr. mail fra Heidi:  

Håber i har haft en rigtig god sommer. 
Flere af jer har i løbet af sommeren sendt billeder fra Dannebrogpladsen til mig. Det er skønt at 
se, så mange beboere og gæster nyder området. 
 
Vi har siden sidste status, arbejdet for at finde midler og reducere projektet så vi kan komme i 
mål med realiseringen af Dannebrogpladsens fase 1. 
 
Jeg har den glædelige nyhed at kunne meddelelse jer, at vi har haft de sidste anlæg af fase 1 i 
udbud og der er fundet en entreprenør.  
Han vil i løbet af efteråret anlægge udeskole, træksti, trin på bådbroen, samle siddemøblet og 
regulere brinkerne ved regnvandsbassinet, så det kommer til at fremstå som en naturlig sø. 
 
Da der i løbet af sommeren er blevet kørt med biler på stianlægget, vil der blive opsat en pullert 
ved indkørslen til den hævede grussti.  
Der er blevet opsat skilte ved shelterne som byder besøgende velkomne. Skiltene forbyder 
samtidig campering i telt, campingvogn og autocamper, vi håber at det vil blive respekteret af 
gæsterne. 
På skiltet oplyses der også om ”gi et praj”. Hvis i opdager der er nogle fejl, mangler eller skader 

på anlæggene/aktiviteterne skal det sendes til: vejdrift@favrskov.dk eller app´en ”gi et praj”. 
 
Tusinde tak for den store indsats i foråret omkring malerarbejde af shelters, etablering af 
bålpladser og genplantning af området m.m. 
Til foråret arrangeres endnu en frivilligdag, hvor bl.a. udeskolen skal males. Håber i kan samle 
lige så mange frivillige til den dag. Mere herom til foråret. 

 
OMP har haft telefonisk kontakt efterfølgende og der er Intet nyt ang. Broen – forventer maritimt look 
som Bjerringbro. OMP kontakter Heidi for henvisning til Trækstien – Der tage kontakt til Klaus Overgaard 
Kristensen for status så vi evt. kan søge midler til de resterende mangler. 

Branding & Ulstrup By på Facebook  
Facebook – ingen tilbagemelding (Thomas Søbye) ang. droneflyvning (Egil Madsen). 
AMK og TN aftaler nyt møde for samkøring af facebook/hjemmeside. – TN kontakter Morten Hvidtfeldt for 
møde om hjemmeside og kobling mellem medier. 

Miniskærme 
Afvente. Næste møde skal det afklares hvorledes de fysiske formater er og hvilke skærme der er til 
rådighed. 
 

Hjemmesiden. 

Er under opgradering – se ovenfor under Branding 
 

Byens kalender 

Se ovenfor 
 

Kontingent Ulstrup Lokalråd. 
Heidi vil gerne bidrage med lay-out og tryk af folder, som uddeles i forbindelse med en foundraising-
kampage. Gruppen bag folderen må gene skrive en indledning, der fortæller om hvad vi gør for byen. 

 

 

mailto:vejdrift@favrskov.dk


 
Kommuneplan 2017-2029 

OMP skriver forslag fra lokalrådet hvor vi har fokus på udvikling af området. Bosætning m.v. Forbedring af 
vores natur-muligheder, infrastruktur Send jeres bemærkninger til Ole senest den 5. sept. 

 
 

Eventuelt 
Skolen mangler lærer – mangler nogle der vil bosætte sig i området. 

 

 

AMK/2017.09.01 


