Referat
Mødedato:

28.11.2018

Mødetidspunkt: 11:00
Mødested:

Kirkebækvej hos Mette

Mødeleder:

Inger Astrup

Referent:

Inger Astrup

Mødedeltagere: Inger Poulsen, Mette Bach Jensen
Fraværende:

Ingen

Referat fra møde den 28. november i ”Naturlig Tilgængelighed”.
1/ Referat fra sidst blev godkendt
2/ Projekter 2019 med relation til tilgængelighed
Vi blev enige om at der skulle gøres en ekstra indsats for at vi bliver orienteret
inddraget i de projekter der arbejdes med i løbet af året.
Særligt vil det være relevant hvis vi bliver inddraget omkring følgende projekter:


Renovering af Ulriksdal, Viborg.



Renovere stiforløb ved Bredmose samt dele af Hærvejsruten i Undallslund



Etablering af P-plads ved hundeskoven i Undallslund.



Projekt for Banebyparken, herunder borgerinddragelsesproces,
fundraising, skitseforslag og projektforslag.



Ny bro over Søndermølle Å i Bruunshåb – borgerforeningens projekt på
kommunens areal.

Det blev nævnt at der stadig er dårlige tilgængelighed fra Borgvold og Randersvej
til bådebroen.
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1/ Opfølgning på sidste møde herunder godkendelse af referat.
Inger fremsender referat fra sidste møde forud for mødet.
3/ Mødeplan
2/ Projekter
2018 med2019
relation til tilgængelighed
Drift af parker og bynære, grønne område
Onsdag den 24. april – besigtigelse fra 12:30 til 15:30
 Etablering af toiletbygning på sØnæs afhænger af privat projekt for
Onsdag den
12.byggeri.
juni – besigtigelse fra 12:30 til 15:30
opførelse
af nyt
 Udvikling af Nørresøbadet.
Onsdag den
21. august
besigtigelse
fra 12:30 ti 15:30
 Anlægget
i Bjerringbro
af–rekreative
faciliteter
Onsdag den 27. november julemøde fra 11:00 til 14:00
Drift af skovarealer


Renovere
ved Bredmose i Undallslund (overført fra 2017)
4/ Forslagstiforløb
til besigtigelsessteder

Ulriksdal
Drift af naturog strandarealer
 Jordbro Engsø publikumsfaciliteter og stier ved Jordbro Å ml. Knudby og
Ørum, etableres hvis der opnås finansiering.
5/ Telefonliste
 Gangbro
ved Skals å er pt. ved at blive bygget – sti fra
Himmerlandsstien færdiggøres i 2018
Birgit Hartvigsen,
tlf. 42 38 87 32, email:
hojbakkegaard@mail.dk
 Hagebro
grønt partnerskabsprojekt
omkring
tilgængelighed forventes
gennemført 2018 ?
Mette
Bach Jensen,ved
tlf. 22
99 41 94,– email:
mettebachjensen@hotmail.com
 Kaj
og ophalerplads
Gudenåen
er under
etablering
Inger Poulsen,
86 60
04 43, email:
kpoulsen@youseeme.dk
Områdefornyelse
er pt. itlf.
gang
i Møldrup
og Stoholm
– og der startes op i
Rødkærsbro, Klejtrup og Viborg Baneby.

3/ Mødeplan 2018
April møde
Maj – besigtigelse

