Sådan er strategien blevet til!
Startskuddet til arbejdet med en Erhvervs- og udviklingsstrategi blev givet af Byrådet i maj 2013.
I september 2013 - marts 2014 afholdtes en række møder med tre grupper af lodsejerrepræsentanter for
henholdsvis landbrug, skovbrug og dambrug. Repræsentanterne var udvalgt af erhvervene selv.
I marts 2014 blev de tre gruppers arbejde præsenteret for og debatteret med lodsejere i området ved et offentligt
annonceret lodsejermøde.
I oktober 2014 - februar 2015 blev dialog-processen udvidet med repræsentanter for foreninger/organisationer fra natur
og friluftsliv, landdistrikter, kulturhistorie og turisme. Interessenterne fra de fire nye spor mødtes ved en række møder
og workshops.
Som afslutning på de i alt syv gruppers arbejde blev samtlige deltagere inviteret til stormøde i marts 2015, hvor den
samlede strategi blev præsenteret og debatteret.
Det er interessenternes ønsker og idéer fra den samlede proces med de syv spor, der udgør grundstenen i den
præsenterede strategi. Strategien indeholder en række forudsætninger samt et idékatalog, som grundlag for det videre
arbejde i området.

Deltagere i arbejdsgrupperne:
Skovbrugsgruppen
Bjørn Jakobsen
Inger Uldall Juhl
Niels Middelbo
Erik Bjørn
Henrik Korsholm
Jens Howard Grøn (formand)
Hans Henrik Algreen-Ussing
Lone Winther
Landbrugsgruppen
Tommy Lynggaard Jacobsen
Henrik H. Kring
Ib Pabst
Kurt Johansen
Tonny Hansen
Ingvardt Johansen
Jens Jørgen Erichsen, (formand)
Mads Peter Nielsen
Bent Lune Nielsen
Dambrugsgruppen
Jørgen Jøker Trachel (formand)
Jens Howard Grøn (næstformand)
Desuden har deltaget et varierende antal af dambrugerne fra området, så repræsentationen på møderne har været 6-8 dambrugere

Turisme
Morten Damgaard, VisitVejle

Rene Caspersen, Comwell
Jan Harrit, Lalandia
Mette Ravn, Vingstedcentret
Rene Sørensen, Munkebjerg
Keld Jensen, VejleCity Camping
Anders Ulrik, GorillaPark
Martin Aadal, Legoland
Steen Andersen, Vejle Lystbådehavn
Kulturhistorie
Ove Sørensen
Mads Ravn
Hans Ole Mathiesen
Jan G. Ipsen
Louise Felding
Natur og friluftsliv
Følgende foreninger har været repræsenteret på workshop og/eller stormøde i Vingsted:
- Danmarks Naturfredningsforening, Vejle
- Friluftsrådet i Trekantområdet
- Naturhistorisk Forening i Vejle
- Danmarks Jægerforbund
- Rosborg Gymnasium
- Rødkilde Gymnasium
- Brandbjerg Højskole
- Landi-Askja (Dansk Islandshesteforening)
- Dansk Vandrelaug
- Vejle Biavlerforening
- Vejle Kajakklub
- Hjerteforeningen Vejle Lokalkomite
- Orienteringsklubben SNAB
- Grønt Forum
- Transformer
- Egtved Kogræsserlaug
- Naturvejleder Peer Høgsberg
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Saltvandsfiskeren Vejle
- Vejle Amatørfiskerforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Sammenslutningen Vejle Å (for sportsfiskerne)
- Vejle Sportsfiskerforening
- Lihmskov-Bindeballe Lystfiskerforening
- Nørup Randbøl Sportsfiskerforening
Andre samtalepartnere:
- Vejle Idrætsefterskole og Vejle Idrætshøjskole
- Kano- og Kajakklubben Vejle Å
- Mountainbike Club Vejle
- Vejle Rideklub
- Vejle Golf Club
- Dansk Ornithologisk Forening, Sydøstjylland
- Egtved og omegns Sportsfiskerforening
- Orienteringsklubben GORM Jelling

Landdistrikter
Følgende lokalråd har deltaget eller kommenteret på udspil om landdistrikter i strategien:
- Bredsten i udvikling

-

Ødsted-Jerlev lokalråd
Randbøldal lokalråd
Skibet og omegn lokalråd
Fritidsforeningen i Andkær
Fællesforeningen for Nørup området
Egtved Udviklingsråd
Gårslev Lokalråd
Grønlandsvejens Netværk
LAG Vejle

Derudover var følgende lokalråd også inviteret: Vandel, Brejning, Højen og Mølholm.

Forløbet i arbejdsgrupperne:
Der har været holdt en række møder og workshops med grupperne beskrevet ovenfor.
Det mest intensive forløb er kørt med de 3 erhvervsspor, hvor der er holdt mellem 5-7 møder over den angivne periode.
For de øvrige 4 grupper har der været holdt 2-4 møder og workshops pr. gruppe.

Øvrige aktiviteter:
Ud over kontakterne via de 7 arbejdsgrupper har der været holdt en række møder og foredrag med forskellige
brancheorganisationer, enkelte lodsejere og foreninger. Inden arbejdet igangsattes blev der bl.a. lavet interviews med en
række væsentlige ressourcepersoner fra brancheforeninger indenfor skov- og landbrug, samt 12 lodsejere fra erhvervene
i området.
Det vurderes, at der har været direkte kontakt til ca. 500 mennesker i den periode, processen er kørt.
Dertil kommer information til øvrige interesserede og dækning i pressen, der har været af møder, indvielser og øvrige
arrangementer i perioden fra maj 2013 - nu, hvor arbejdet med erhvervs- og udviklingsstrategien har været præsenteret
eller omtalt i forbindelse med andre arrangementer, herunder via Vejle Kommunes hjemmeside.

