Nyhedsbrev til Rådet for Vejle Ådal og Fjord
Kære Råd for Vejle Ådal og Fjord
Tak for jeres deltagelse i mødet i november 2017 i Vingsted. Vi var glade for jeres input til de
arbejdsgrupper, som bestyrelsen igangsatte i starten af 2017. På mødet talte vi om, at I ville blive
inviteret ind igen i starten af 2018 med henblik på at bidrage med idéer til årets arbejde. Vi har
imidlertid måttet erkende, at det var for hurtigt i forhold til de mange projekter, der allerede er i
gang, at sætte nye skibe i søen.
Vi ønsker derfor at arbejde sammen med jer i 2018 på en anderledes måde. For det første vil vi
invitere jer til på forskellig vis at bidrager til de igangværende projekter i 2018. For det andet ønsker
vi at starte en proces, hvor bestyrelse og råd sammen får defineret nye projekter, som kan
igangsættes i 2019 eller senere.

Bidrag til igangværende projekter
Vi ønsker at rådet er med til at understøtte og udvikle de projekter, der konkret er sat i gang i 2018.
Det betyder, at I som rådsmedlemmer gerne må melde ind og bidrage til igangværende
arbejdsgrupper eller projekter jfr. det præsenterede årsprogram.
Der vil også være mulighed for at deltage aktivt i arbejdsgrupper eller aktiviteter knyttet til de
igangværende projekter.
Har I interesse i at bidrage til et konkret projekt, så meld ind til Henriette Lang Sørensen,
henls@vejle.dk, mobil 21293971. Hun vil formidle kontakten til de enkelte arbejdsgrupper.
Det kan også være I har nogle kontakter i området, som I vil kan se vil kunne bidrage til et bestemt
projekt. I må på samme måde gerne formidle kontakten til disse mennesker.
Ud over det vil vi via hjemmeside og Facebook forsøge at engagere lokale i de enkelte projekter.
I det hele taget lægger bestyrelsen i 2018 ekstra vægt på at udvikle netværket med de lokale i
området.
Vi har allerede nu ønsker om at invitere lokale ind – bl.a. i udviklingen af Haraldskær. Her vil vi
forsøge at engagere lokale foreninger og grupper i at skabe aktiviteter på stedet.
Der er allerede en stor gruppe af aktive mennesker engageret omkring aktiviteter og projekter i
Vejle Fjord. Bl.a. forventer vi at der kommer gang i et borgerdrevet projekt om havhaver.

Proces, der kan skabe nye projekter
For at få ideer til nye projekter, og hvordan vi kan arbejde med dem, så vil vi gerne starte med at
invitere jer på en inspirationstur den 13. juni 2018 – sandsynligvis til Nationalpark Vadehavet. Her
vil vi få præsenteret deres projekt og lægge vægt på, hvordan de arbejder med inddragelse af
frivillige og frivillige projekter.
Turen vil blive fulgt op af et dialogmøde den 29. august 2018, hvor rådet - sammen med bestyrelsen
- inviteres til at få nye idéer og udbygge eksisterende idéer, som kan igangsættes som projekter i
2019/20.

Bestyrelsens projekter i 2018
På mødet i januar 2018 besluttede bestyrelsen at støtte op om, at der arbejdes med en lang række
projekter baseret på de 5 projektbeskrivelser I fik præsenteret i november 2017. Det drejer sig om
følgende projekter, hvoraf en del drejer sig om fundraising og formidling at det samlede Vejle Ådal
og Fjord område:
Fjorden
• Ålegræsforsøg, borgerinvolveret tilstandsmonitorering. Fokuseret formidling. Opstart af
fjordprojekter med Rødkilde, forskere og frivillige
• Sende ansøgning til Velux-Villum fonden om Sund Fjord

Vejle Fjord

Haraldskær
• Formulering af et fælles narrativ for Vejle Ådal og Fjord – Arkitektfirmaet Norrøn
• Projektforslag til indhold på og fundraising til Haraldskær - Arkitektfirmaet Norrøn
• Events på og brug af Haraldskær med lokal opbakning

Haraldskær Avlsgård

Mountainbike
• Fortsætte processen med udvikling af mountainbike-projekt i private skove

Mountainbikeløb i Nørreskoven

Stier, formidling og oplevelser
• Ansøgning til Nordea om helhedsformidling i Vejle Ådal og Fjord området herunder
omgivelser omkring Kongernes Jelling
• Udvikling af stier – bl.a. nye stier ved Egtved og certificering af eksisterende stier i Egtved
Ådal
Øvrige projekter
• Udvikle hjemmeside med oplevelser og aktiviteter mv. for hele Vejle Ådal og Fjord området
som samlet destination

•
•
•

Opstart af adfærdskampagne
Ansøgning til Den Danske Naturfond til dele af projekt Vildere Vejle Ådal med lodsejere:
Vildere oplevelser, vildere natur, vildere vand
Undersøge mulighederne for et samarbejde med Københavns Universitet (KU LIFE) om
landskabsstrategi for Vejle Ådal og Fjord

Engelsholm Slot

Bestyrelsen har i forlængelse af det igangsatte årsprogram lagt sig fast på følgende succeskriterierne
for bestyrelsen arbejde i 2018:
o Gennemføre konkrete projekter, som beskrevet i det fremlagte forslag til årsprogram for
2018
o Lave hjemmeside, branding og øget formidling af området
o Gennemføre møder og aktiviteter som beskrevet i årshjul herunder aktiviteter sammen med
rådet
o Samskabelse ved lokale samarbejder om projektrealisering
o Samskabelse ved involvering af rådet mhp. afdækning af lokale ønsker og idéer til
fremtidige projekter
o Generelt understøtte lokale initiativer i området
o Skaffe finansiering til projekter
Med venlig hilsen
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