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Referat
Mødedato:

6. december 2017

Mødetidspunkt: 11:00-14:30
Mødested:

Kirkebækvej hos Mette (Inger henter Inger forud for mødet)

Mødeleder:

Inger Astrup

Referent:

Inger Astrup

Mødedeltagere: Inger Poulsen, Mette Bach Jensen, Eggert Olesen og Kristine
Fraværende:

Referat fra møde den 6. december i ”Naturlig Tilgængelighed”.
1/ Referat fra turen til Møldrup blev drøftet. Vi bemærker at der mangler et bedre
fodgængerfelt ved Himmerlandsstien. Inger A. finder det gamle referat fra sidst vi
var i Møldrup og gentager kommentarerne om toilettet.
2/ Projekter 2017 med relation til tilgængelighed blev gennemgået
Generelt gælder at vi gerne vil inddrag mere i høring af de forskellige projekter.
Herunder specielt:
Nørresøbadet, Viborg: Renovering af bro.
Anlægget i Bjerringbro: Etablering af ny sti, bro over vandløb og opholdsplads.
Stoholm – er i gang med områdefornyelse af 2 mindre parkområder. Relevant til
første besigtigelse i det nye år.
Toilettet ved Naturskolen i Undallslund er etableret og ser fint ud i relation til
tilgængelighed.
2/ Nye projekter i 2018 med relation til tilgængelighed blev gennemgået
Projekter af særlig interesse for Naturlig Tilgængelighed, hvor gruppen gerne vil
inddrages eller høres inden anlægsfasen:




Bredemose i Undallslund: Renovere stiforløb.
Undallslund: Etablering af P-plads ved hundeskoven.
Tusindfrydengen i Bjerringbro: Anlæg af faciliteter i forbindelse med
etablering af regnvandsbassin..
 Trækstien ved Bjerringbro: Realisering og færdiggørelse af igangværende
GrøntGudenåPartnerskab.
 Karup Å ved Hagebro: Fortsættelse og realisering af igangværende Grønt
Partnerskabsprojekt vedr. tilgængelighed og naturpleje - under forudsætning

af ekstern medfinansiering via eksterne fonde. Drift af natur- og
strandarealer
 Udvikling af Nørresøbadet: Realisering af anlægsprojekt afsluttes.
 Anlægget, Bjerringbro: Anlæggelse af rekreative faciliteter afsluttes.
 sØnæs: Idékonkurrence og etablering af toiletfaciliteter på. Projektet
afhænger af oplæg fra idékonkurrencen.
Områdefornyelser





Rødkærsbro – bynær park – muligvis tegninger i 2018 udførsel i 2019.
Fjordklyngen – opstart borgerindragelse udførsel de næste 5 år,
mulige stiprojekter
Banebyparken- tegninger i 2018, i gang med fundraising.
Klejtrup – opstart evt. mindre stianlæg og bænke

Vi opfordrer generelt til at inddrage arbejdsgruppen omkring de enkelte
projekter.

3/ Mødeplan 2018
4. april møde fra 13-15
23. maj besigtigelse fra 12:30 til 15:30
5. september besigtigelse fra 12:30 til 15:30
28. november møde fra 11-14:30
4/ Forslag til besigtigelsessteder
Stoholm områdefornyelse
Undallslund hundeskov
5/ Telefonliste
Eggert Olesen, email: eggertolesen@gmail.com Tlf.: 30 42 28 34
Inger Poulsen, email: kpoulsen@youseeme.dk Tlf.: 86 60 04 43
Mette Bach Jensen, email: mettebachjensen2@hotmail.com Tlf.: 22 99 41 94
Inger Nysom Astrup, email: iny@viborg.dk Tlf.: 87 87 55 54
6/ Eventuelt
Uddeling af handicapprisen blev drøftet. Vi kan som gruppe indstille person,
institution og lignende til handicapprisen, og vi bør fremadrettet drøfte om vi har
kandidater til prisen.

Vi vil som gruppe også gerne gøre opmærksom på at vi dels gerne vil hjælpe med
vurdering/besigtigelse af de nominerede. Eller evt. høres i forbindelse med
udvælgelsen, hvis det er anlæg eller lign. som ligger inderfor Natur, Park-området.

