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Deltagere:
Hallen

Kim Andersen, Jens Schrøder

Byggegrunde

Rasmus Trads, Kristian Hansen

Elektronisk info

Jakob Hammerum Jensen, Birte Mark

Markedsføring

Kresten Breiner, Kaj Agerskov, Aase Mørk

Byforskønnelse

Kurt Andersen

Aase Mørk bød velkommen og oplæg til ”Rundt om bordet”
Byggegrunde status v/ Kristian Hansen og Rasmus Trads
Vi har været i dialog med Anders Sørensen og Søgaards børn mht. interesse for
udstykning af jordarealerne ved Egebjergvej mod Karup Å. Dette afvises ikke, men
der er tilbageholdenhed fra parterne. Holger har udarbejdet udstykningsplan for
jordarealerne og vi vil præsentere disse for dem.
Claus Clausen oplyser at ”Pilkær 3” projektet er skrinlagt og dette åbner op for
andre grunde Vridsted. Der er således ikke pt. kommunale hindringer for nye
udstykninger langs Egebjergvej.
Præstetoften bør promoveres. Ifølge EDC Poul Erik Handberg er der interesse for
grundene på Præstetoften. Der er nu mulighed for at byde ind med en pris lavere
end den officielle kommunale pris og der er mulighed for at sammenlægge grunde.
Der foreslås en ”Landsby-event” til foråret/sommer hvor Vridsted sættes på
landkortet. Tanken er at hver enkelt udvalg kommer med forslag til aktiviteten.
Poul Erik Hanberg opfordrede til at søge penge hos SparVest-fonden hvor han er
med, til almennyttige aktiviteter.

Hallen status v/ Jens Schrøder
Jens oplyser at hallen har opstartet projektet om udvidelse af hallen. I øjeblikket er
der kontakt til DGI mht. projektbeskrivelse, tegninger og pris. Ifølge Jens vil der gå
11 – 15 uger fra projektstart til 1. spadestik.
Der har været flere forsøg på kontakt til Vridsted Borgerforening for et samarbejde,
men der kommer ikke respons tilbage.

Byforskønnelse – v/Kurt Andersen
Gruppen er i fuld gang med etablering af ”Jens Langknivs Hule” i Præsteskoven
Der er nu etableret shelter, grill/bålplads og 3 bænke og der er stor tiltro til at
området vil blive brugt af mange i fremtiden.
Jordbunden er dog pt. blød og våd hvilket der forsøges af finde løsninger på.
Det gamle ”Treben” som husede hjertestarteren bliver nu forhøjet og restaureret så
den kan bruges af børn som en slags TeePee eller børneshelter.
Markedsføring – Kresten Breiner, Kaj Agerskov
Gruppen er i fuld gang med Vridsted Filmen. Filmen bliver en præsentation af byen
ved hjælp af Carolie som fortæller om byen, drone-optagelser og still-billeder og et
mix af gamle og nye fotos. Et spændende projekt som kan bruges i
markedsføringen af byen ved bla. ejendomsmæglere, på facebook og hjemmesiden.

Elektronisk Informationsgruppe – Jakob Hammerum Jensen, Birte Mark
Hjemmesiden ”Vridstedby.dk” er i fuld gang, men der mangler indlæg!!
Der kan skrives til indlæg på ”info@vridstedby.dk.
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